KATA PENGANTAR
Buku Pedoman Pengawas ini disusun dalam rangka kegiatan Pendataan
Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar Sensus Ekonomi 2016 (Pendataan
UMK

dan

UMB

SE2016).

Buku

ini

memuat

pedoman

bagi

petugas

pengawas/pemeriksa.
Mengingat luas dan bervariasinya cakupan unit usaha dan aktivitas
ekonomi yang dilakukan, maka pengawasan pelaksanaan lapangan kegiatan
pendataan dan tatacara pemeriksaan dokumen pendataan mutlak dibutuhkan.
Untuk itu, disusunlah Buku Pedoman Pengawas Pendataan UMK dan UMB SE2016
ini sebagai panduan petugas pengawas/pemeriksa (PMS) dalam melaksanakan
tugas.
Jika petugas menemukan kejanggalan atau permasalahan di lapangan,
buku pedoman ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam mengatasi masalah
tersebut. Buku pedoman ini memuat uraian tentang tata cara pengawasan dan
pemeriksaan dokumen dan informasi lain yang diperlukan dalam pelaksanaan
kegiatan Pendataan UMK dan UMB SE2016.
Akhirnya, terima kasih dan apresiasi yang tinggi disampaikan kepada
seluruh jajaran BPS, BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota atas peran serta dalam
pelaksanaan kegiatan Pendataan UMK dan UMB SE2016.
Selamat bekerja.
Jakarta, April 2017
pala Badan Pusat Statistik

Suhariyanto
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PENDAHULUAN

1.1.

1

Umum
Pelaksanaan Pendataan Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Usaha Menengah

Besar (UMB) Sensus Ekonomi 2016 (SE2016) untuk menghasilkan data yang
akurat, maka perlu dilakukan pengawasan jalannya pendataan dan pemeriksaan
kuesioner Pendataan UMK dan UMB SE2016. Hal ini dilakukan selain untuk
menghindari kesalahan dalam pelaksaan di lapangan maupun isian kuesioner.
Sehubungan dengan kegiatan tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan
sesuai dengan yang diharapkan, diperlukan buku pedoman untuk pengawasan dan
pemeriksaan isian kuesioner Pendataan UMK dan UMB SE2016.
Buku pedoman ini berisi penjelasan tentang pengawasan dan pemeriksaan
secara rinci mengenai konsistensi isian kuesioner baik konsistensi isian dalam blok,
maupun konsistensi isian antar blok SE2016-UMK dan SE2016-UMB. Diharapkan
dengan adanya pedoman ini hasil pendataan usaha/perusahaan sesuai dengan
tujuan.

1.2.

Fungsi Pengawas dan Pemeriksa
Pengawasan dan pemeriksaan mempunyai fungsi yang strategis dalam upaya

menghasilkan data yang berkualitas. Oleh sebab itu, kegiatan pengawasan
pelaksanaan lapangan dan pemeriksaan hasil pendataan oleh petugas pengawas
(PMS) harus dilaksanakan secara optimal. Kegiatan tersebut dilakukan mengingat
PMS merupakan saringan terdepan dari organisasi pengumpulan data. Jika hal ini
dapat dilaksanakan dengan baik, maka kesalahan atau isian yang meragukan dapat
diketahui secara lebih dini.
PMS mempunyai peran ganda, yaitu petugas yang berperan tidak hanya
berkaitan dengan aspek lapangan tetapi juga berkaitan dengan aspek kualitas data.
Aspek lapangan, memberikan arti bahwa PMS mempunyai tanggung jawab dalam
hal ketepatan waktu dan sasaran serta kelancaran aktivitas pelaksanaan tugas
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pencacah di lapangan. Selain itu, PMS juga bertanggungjawab atas pemasukan
dokumen sesuai dengan target yang ditetapkan. Sedangkan aspek kualitas, lebih
ditekankan pada pemeriksaan kualitas isian dan kewajaran isian sesuai dengan
rambu-rambu yang telah ditetapkan dari instrumen yang digunakan, sehingga
dapat menghasilkan data yang berkualitas.
Pemeriksaan fokus pada aspek kualitas data atau isian dari kuesioner. Oleh
sebab

itu,

PMS

harus

melakukan

pemeriksaan

terhadap

isian

dokumen

SE2016-UMK dan dokumen SE2016-UMB hasil pendataan petugas pencacah (PCS)
secara seksama. Pemeriksaan ini dilakukan untuk setiap rincian maupun
keterkaitannya dengan rincian lain yang saling berhubungan. Perhatikan kebenaran
dan kewajaran isian disesuaikan dengan jenis kegiatannya, terutama pengisian
yang berupa biaya/pengeluaran/pendapatan dan kode KBLI. Hal-hal yang perlu
diperhatikan pada tahap pemeriksaan adalah sebagai berikut:
a.

Pemeriksaan dokumen SE2016-UMK dan SE2016-UMB harus berpedoman
kepada Buku Pedoman Pengawas Pendataan UMK dan UMB SE2016. Apabila
dijumpai ketidaklengkapan isian, kesalahan ataupun isian meragukan,
beritahukan kesalahan tersebut kepada PCS dan beritahu pula bagaimana
seharusnya. Bila perlu, untuk perbaikan tersebut dilakukan dengan kunjungan
ulang bersama-sama PCS ke lapangan.

b.

Pemeriksaan dokumen SE2016-UMK dan dokumen SE2016-UMB yang sudah
selesai, dilakukan secara bertahap tanpa harus menunggu seluruh dokumen
diterima.

Jadwal

SE2016-UMB

pengiriman

serta

dokumen

dokumen-dokumen

SE2016-UMK
lainnya

oleh

dan

dokumen

PMS

ke

BPS

Kabupaten/Kota harus tepat waktu.

1.3.

Tugas Pengawas dan Pemeriksa

a.

Mengikuti pelatihan petugas Pendataan UMK dan UMB SE2016;

b.

Menerima

Daftar

SE2016-UMB.PRODUKSI,

SE2016-UMB.KEUANGAN,

SE2016-UMB.NON KEUANGAN, SE2016-UMK, SE2016-UMB.DSL,

SE2016-

UMB-G.DSU, SE2016-UMK.DSU, Kartu Monitoring PMS, dan Kartu Kendali
PCS dari BPS Kabupaten/Kota, kemudian mendistribusikan dokumen
tersebut kepada PCS kecuali Kartu Monitoring PMS;
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c.

Melakukan koordinasi dengan penguasa wilayah dan ketua Satuan
Lingkungan Setempat (SLS);

d.

Mengawasi jalannya pelaksanaan Pendataan UMK dan UMB SE2016 agar
sesuai dengan prosedur yang ditetapkan;

e.

Menindaklanjuti permintaan penggantian sampel, dan usaha/perusahaan
yang tidak dicacah dari PCS;

f.

Menyelenggarakan pertemuan berkala dengan staf BPS Kabupaten/Kota
dan PCS sesuai dengan jadwal yang ditentukan;

g.

Mendiskusikan dan mengatasi permasalahan pencacahan yang dihadapi
oleh PCS;

h.

Bersama dengan PCS melakukan kunjungan/pencacahan ulang terhadap
responden yang bermasalah;

i.

Memeriksa jumlah dokumen SE2016-UMK dan SE2016-UMB dengan
jumlah usaha/perusahaan yang ada pada dokumen SE2016-UMK.DSU dan
SE2016-UMB-G.DSU, jika ada perbedaan tanyakan kepada PCS;

j.

Memeriksa kewajaran dan konsistensi isian dokumen SE2016-UMK dan
SE2016-UMB yang telah diisi oleh PCS;

k.

Memberikan kode KBLI 5 digit pada daftar SE2016-UMK dan SE2016-UMB
sesuai dengan kategori dan keterangan produk (barang dan jasa) yang
dihasilkan/dijual;

l.

Mengisi Kartu Monitoring PMS;

m.

Mengumpulkan dan menyerahkan seluruh dokumen hasil Pencacahan
(dokumen SE2016-UMB.PRODUKSI, SE2016-UMB.KEUANGAN, SE2016UMB.NON KEUANGAN, SE2016-UMK, SE2016-UMB-G.DSU, dan SE2016UMK.DSU dan SE2016-UMB.DSL) kepada BPS Kabupaten/Kota;

n.

Membantu menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk pelaksanaan
kegiatan Penjaminan Kualitas SE2016;

o.

1.4.

Menepati jadwal waktu yang telah ditentukan.

Jadwal Kegiatan Pelaksanaan Pendataan
Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Pendataan UMK dan UMB SE2016

dan pengolahan hasilnya, maka jadwal kegiatan disusun sebagai berikut:
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Tabel 1.1. Jadwal Kegiatan Pendataan UMK dan UMB SE2016
No

Kegiatan

Waktu

(1)

(2)

(3)

1

Pelatihan Petugas Lapangan

MII-MIV Juli 2017

2

Persiapan Pencacahan

s.d. 31 Juli 2017

3
4

Pelaksanaan Lapangan
Pertemuan ke-I antara PCS dan PMS
Pertemuan ke-II antara PCS dan PMS dihadiri
pegawai organik BPS Kab/Kota
Pertemuan ke-III antara PCS dan PMS
Pertemuan ke-IV antara PCS dan PMS
dihadiri pegawai organik BPS Kab/Kota
Pertemuan ke-V antara PCS dan PMS dihadiri
pegawai organik BPS Kab/Kota
Pertemuan ke-VI antara PCS dan PMS
Pertemuan ke-VII antara PCS dan PMS
Batas akhir Pencacahan

Agustus – September 2017
4 Agustus 2017

5
6
7
8
9
10
11

9 Agustus 2017
18 Agustus 2017
23 Agustus 2017
31 Agustus 2017
8 September 2017
22 September 2017
30 September 2017

PMS harus mengorganisir kegiatan lapangan dalam lingkup wilayah
kerjanya. Waktu yang tersedia (dua bulan) harus dibagi-bagi untuk menyelesaikan
seluruh kegiatan pencacahan, pengawasan, dan pemeriksaan. Kalender pertemuan
seperti berikut:
Kalender Kegiatan Agustus-September 2017
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Pada tanggal yang ditetapkan wajib pertemuan, BPS Kabupaten/Kota wajib
mengerahkan staf-nya untuk ikut dalam pertemuan, guna memastikan bahwa
proses Pendataan UMK dan UMB SE2016 dapat berlangsung sesuai jadwal, dan
meyakinkan bahwa setiap permasalahan dapat diselesaikan.

1.5.

Jenis Dokumen

Tabel 1.2. Daftar/Buku Pedoman Pendataan UMK dan UMB SE2016
No
(1)
1.
2.

Daftar/Buku
Pedoman
(2)
SE2016-UMB.
PRODUKSI
SE2016-UMB.
KEUANGAN

3.

SE2016-UMB.
NONKEUANGAN

4.

SE2016-UMK

5.

SE2016-UMK.DSU

6.

SE2016-UMB.DSL

7.

SE2016-UMB-G.DSU

8.
9.

FORM PERMINTAAN
PENGGANTIAN
SAMPEL
FORM
PEMBERITAHUAN
PINDAH ALAMAT

10. Petunjuk Ringkas
11. Kartu Kendali PCS
Kartu Monitoring
12.
PMS
13. Buku 3
14. Buku 4
15. Buku 5

Keterangan
(3)
Kuesioner Pendataan UMB Produksi
untuk kategori B,C,D,E dan F
Kuesioner Pendataan UMB Jasa
Keuangan untuk kategori K
Kuesioner Pendataan UMB Jasa Non
Keuangan untuk kategori
G,H,I,J,L,M,N,P,Q,R,S,U
Kuesioner Pendataan UMK untuk
semua kategori
Daftar Sampel Utama UMK
Daftar Sensus Lengkap UMB
Daftar Sampel Utama UMB Kategori G

Digunakan
Oleh
(4)
PCS, PMS
PCS, PMS
PCS, PMS
PCS, PMS
BPS Kab/Kota,
PCS, PMS
BPS Kab/Kota,
PCS, PMS
BPS Kab/Kota,
PCS, PMS

Form untuk meminta penggantian
sampel

BPS Kab/Kota,
PCS, PMS

Form untuk memberitahukan sampel
pindah alamat dan dapat ditelusuri.

BPS Kab/Kota,
PCS, PMS

Petunjuk pengisian kuesioner untuk
usaha/perusahaan UMB (Softcopy
akan dikirim ke BPS Kabupaten/Kota)
Kartu Kendali PCS
Kartu monitoring PMS
Pedoman Pengawas
Pedoman Pencacah
Pedoman Penegasan dan Kasus Batas

Pedoman Pengawas Pendataan UMK dan UMB SE2016

PCS, PMS
PCS
PMS
PMS
PCS, PMS
PCS, PMS
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1.6. Arus Dokumen

Pengawas

BPS
Kabupaten/Kota

1. SE2016-UMK
2. SE2016-UMB.PRODUKSI
3. SE2016-UMB.KEUANGAN
4. SE2016-UMB.NON KEUANGAN
5. Buku 3
6. Buku 4
7. Buku 5
8. SE2016-UMK.DSU
9. SE2016-UMB.DSL
10. SE2016-UMB-G.DSU
11. Kartu Kendali PCS
12. Petunjuk Ringkas
13. Kartu Monitoring PMS
14. Form Permintaan Penggantian
Sampel
15. Form Pemberitahuan Pindah
Alamat

BPS
Kabupaten/Kota

1. SE2016-UMK
2. SE2016-UMB Produksi
3. SE2016-UMB Keuangan
4. SE2016-UMB Non Keuangan
5. SE2016-UMK.DSU
6. SE2016-UMB.DSL
7. SE2016-UMB-G.DSU
8. Kartu Kendali PCS
9. Kartu Monitoring PMS
10.Form Permintaan Penggantian
Sampel
11.Form Pemberitahuan Pindah
Alamat

Pencacah

1. SE2016-UMK
2. SE2016-UMB.PRODUKSI
3. SE2016-UMB.KEUANGAN
4. SE2016-UMB.NON KEUANGAN
5. Buku 4
6. Buku 5
7. SE2016-UMK.DSU
8. SE2016-UMB.DSL
9. SE2016-UMB-G.DSU
10. Kartu Kendali PCS
11. Petunjuk Ringkas
12. Form Permintaan
Penggantian Sampel
13. Form Pemberitahuan Pindah
Alamat

Gambar 1.1. Arus Dokumen Pendataan UMK dan UMB SE2016
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PEMERIKSAAN KONSISTENSI ISIAN
DOKUMEN SE2016-UMK DAN DOKUMEN SE2016-UMB

2.1.
a.

Pemeriksaan Secara Umum
Periksa jumlah dokumen, sesuaikan dengan jumlah usaha yang menjadi
tanggung jawab masing-masing PCS.

b.

Semua penulisan harus sudah menggunakan huruf BALOK, jika belum
harus diperbaiki.

c.

Periksa

seluruh

satuan

yang

dituliskan

oleh

PCS,

harus

sudah

menggunakan satuan standar. Apabila masih menggunakan satuan
setempat agar diusahakan untuk memberikan catatan konversi dari satuan
setempat yang digunakan ke satuan standar di blok catatan.
Contoh:
Satuan untuk bahan bangunan semen yang biasanya dalam “sak”
konversikan menjadi “kg”.
d.

Periksa semua nilai harus dalam satuan rupiah.

e.

Periksa isian keterangan/jawaban dan atau kode yang dilingkari harus
sesuai dengan kotak yang tersedia.

f.

Periksa isian keterangan/jawaban pada pilihan jawaban ’Lainnya …………
(tuliskan: ...........)’ harus ada isian. Apabila masih kosong dikonfirmasikan
kepada PCS bila perlu lakukan kunjungan ulang ke lapangan.

g.

Jika terdapat rincian yang seharusnya isi tetapi kosong, ada hal-hal yang
meragukan, kurang jelas, dan sebagainya maka blok catatan harus ada
isian atau penjelasannya. Apabila masih belum jelas, konfirmasikan kepada
PCS dan lakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

h.

PMS harus menyakinkan bahwa semua dokumen SE2016-UMK dan
dokumen SE2016-UMB penulisannya sudah menggunakan kaidah-kaidah
yang sudah ditentukan, konsistensi isian, dan kotak yang harus diisi oleh
PMS sudah terisi, terjaga bersih, dan rapih.

2.2. Pemeriksaan Dokumen SE2016-UMB.DSL dan SE2016-UMBG.DSU
Kol (10) Periksa apakah sudah berisi salah satu kode 1 s.d. 6.
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Kol (11) Periksa apakah sudah berisi salah satu kode 1 s.d. 2.
Kol (9) dan Kol (13) Periksa apakah sudah berisi salah satu kode 1 s.d 3.

2.3. Pemeriksaan Dokumen SE2016-UMK.DSU
Kol (10) Periksa apakah sudah berisi salah satu kode 1 sd. 6.
Kol (11) Periksa apakah sudah berisi salah satu kode 1 sd. 2.

2.4. Pemeriksaan Isian Kategori dan Kode KBLI
Periksa apakah isian Kategori lapangan usaha dan kode KBLI pada cover
kuesioner sudah terisi dan konsisten isiannya dengan SE2016-UMB.DSL
kolom (8)/SE2016-UMB-G.DSU kolom (8)/SE2016-UMK.DSU kolom (9). Jika
belum terisi, konfirmasi ke PCS.

2.5. Pemeriksaan Blok I: Pengenalan Tempat
Rincian 101 s.d. 103: Periksa isian identitas harus sama dengan identitas pada
daftar SE2016-UMB.DSL/SE2016-UMB-G.DSU/SE2016-UMK.DSU.
Rincian 104: Periksa isian identitas harus sama dengan identitas pada daftar
SE2016-UMB.DSL/SE2016-UMB-G.DSU/SE2016-UMK.DSU kolom (2).
Rincian 102 dan 104: Periksa pilihan yang tidak sesuai harus sudah dicoret
(misal Kabupaten/Kota atau Kelurahan/Desa/Nagari).
Rincian 105 dan 106: Periksa isian identitas harus sama dengan identitas pada
daftar SE2016-UMB.DSL/SE2016-UMB-G.DSU/SE2016-UMK.DSU kolom (3).
Rincian 107: Periksa isian identitas harus sama dengan identitas pada daftar
SE2016-UMB.DSL/SE2016-UMB-G.DSU/SE2016-UMK.DSU kolom (4).
Rincian 108: Khusus untuk SE2016-UMB.NON KEUANGAN dan SE2016-UMK.
Periksa isian identitas harus sama dengan identitas pada daftar SE2016-UMBG.DSU atau SE2016-UMK.DSU kolom (1).
Rincian 109: Apabila tidak ada perbaikan, isiannya seharusnya sama dengan
SE2016-UMB.DSL

kolom

(5)

untuk

SE2016-UMB.PRODUKSI,

SE2016-

UMB.KEUANGAN, SE2016-UMB-NON KEUANGAN; sedangkan untuk SE2016UMK isiannya seharusnya sama dengan SE2016-UMK.DSU kolom (6).
Rincian 110: Apabila tidak ada perbaikan, isiannya seharusnya sama dengan
SE2016-UMB.DSL

kolom

(6)

untuk

SE2016-UMB.PRODUKSI,

SE2016-

UMB.KEUANGAN, SE2016-UMB-NON KEUANGAN; sedangkan untuk SE2016UMK isiannya seharusnya sama dengan SE2016-UMK.DSU kolom (7).
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2.6.

Pemeriksaan Blok II: Karakteristik Usaha/Perusahaan

Rincian 201: Periksa penulisan kegiatan utama usaha/perusahaan ini, apakah
sudah secara rinci dan jelas sehingga dapat diketahui dan diidentifikasi secara
tepat kategori dan KBLI-nya. Isikan kode kategori sesuai dengan penentuan
kegiatan utamanya berdasarkan KBLI 2015 ke dalam kotak yang tersedia.
Rincian 202: Cermati isian produk utama yang dihasilkan/dijual, periksa
konsistensi antara Rincian 201 dan 202. Isikan kode KBLI 5-digit berdasarkan
kode KBLI 2015 ke dalam kotak yang tersedia.
Periode referensi Kode kategori (Rincian 201) dan kode KBLI (Rincian 202)
adalah tahun 2016 untuk dokumen SE2016-UMB dan pada saat pencacahan
untuk SE2016-UMK, sehingga bisa berbeda dengan Kode kategori dan kode
KBLI

di

halaman

pertama

dokumen

yang

disalin

dari

SE2016-

UMB.DSL/SE2016-UMB-G.DSU/SE2016-UMK.DSU di kolom (8).
Contoh:
201. Tuliskan secara rinci jenis kegiatan utama:
MEMBANGUN RUMAH TINGGAL

F

202. Produk utama (barang dan jasa) yang dihasilkan/dijual: ...
RUMAH TINGGAL
4

1

0

1

1

Rincian 203.a: Harus ada isian.
Rincian 203.b: Harus ada isian. Perhatikan kewajaran isian.
Rincian 203.c: Harus ada isian. Perhatikan kewajarannya isian, meskipun belum
ada batasan tingkat kewajaran umur seorang pengusaha, sebaiknya tetap
diperhatikan kewajaran umur seorang pengusaha. Umur paling banyak 98,
kalau tidak terisi pakai angka 99.
Rincian 203.d: Harus ada isian. Perhatikan konsistensi antara pendidikan tertinggi
yang ditamatkan dengan umur pengusaha di Rincian 203.c.
Rincian 204.a: Harus ada isian. Cek konsistensinya dengan nama badan usaha/
perusahaannya di Rincian 109.
Rincian 204.b: Khusus SE2016-UMK. Harus ada isian jika Rincian 204.a berkode 6
atau 8.
Rincian 205: Harus ada isian, maksimal tahun 2016.
Rincian 206: Harus ada isian.
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Rincian 207: Khusus untuk SE2016-UMB.PRODUKSI dan SE2016-UMK. Harus ada
isian, jika Rincian 201 berkategori “F”.
Rincian 208: Harus ada isian.
Rincian 209.a: Khusus untuk SE2016-UMK. Harus ada isian jika Rincian 201

berkategori “H”.
Rincian 209.b: Khusus untuk SE2016-UMK. Harus ada isian jika Rincian 209.a
berkode 1 atau 3.
Rincian 210: Khusus untuk SE2016-UMK. Harus ada isian jika Rincian 201

berkategori “C”.
2.7.

Pemeriksaan Blok III: Kendala dan Prospek Usaha

Rincian 301.a: Harus ada isian.
Rincian 301.b: Harus ada isian jika Rincian 301.a. berkode 2. Apabila Rincian
301.b berkode 6 maka Lainnya (…) harus terisi.
Rincian 302: Harus ada isian.
Rincian 303.a: Harus ada isian.
Rincian 303.b.1 s.d. 303.b.5: Harus ada isian jika Rincian 303.a. berkode 1.
Apabila Rincian 303.b.5 berkode 1 maka Lainnya (…) harus terisi.
Rincian 304.a: Harus ada isian.
Rincian 304.b.1 s.d. 304.b.3: Harus ada isian jika Rincian 304.a. berkode 1.
Rincian 305: Harus ada isian.
Rincian 306.a s.d. 306.j: Harus ada isian. Apabila Rincian 306.j berkode 3 maka
Lainnya (…) harus terisi.
Rincian 307.a: Harus ada isian.
Rincian 307.b: Harus ada isian. Apabila Rincian 307.b.5 berkode 1 maka Lainnya
(…) harus terisi.
Rincian 308: Harus ada isian .
Rincian 309: Harus ada isian.
Rincian 310.a: Harus ada isian.
Rincian 310.b.1 s.d. 310.b.5: Harus ada isian jika Rincian 310.a. berkode 1.
Rincian 310.c: Harus ada isian jika Rincian 310.a. berkode 2. Apabila Rincian
310.c berkode 4 dilingkari maka Lainnya (…) harus terisi.
Rincian 311.a: Isiannya merupakan penjumlahan dari isian Rincian 311.a.1 s.d.
311.a.3. Isian Rincian 311.a maksimal 100.
Rincian 311.b: Isian Rincian 311.b maksimal 100.
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Khusus SE2016-UMB.PRODUKSI. Apabila ada isian, periksa Rincian 601.a
kolom (5) Persentase yang diekspor harus ada isian yang lebih dari 0.
Penjumlahan Rincian 311.a dan 311.b harus 100.
Rincian 311.c: Selain SE2016-UMB.KEUANGAN. Isiannya merupakan penjumlahan
dari Rincian 311.c.1 s.d. 311.c.5. Isian Rincian 311.c maksimal 100.
Rincian 312.a: Selain SE2016-UMB.KEUANGAN. Rincian ini khusus kategori B, C,
D, E, F, G. Isiannya merupakan penjumlahan dari isian Rincian 312.a.1 s.d.
312.a.3. Isian Rincian 312.a maksimal 100.
Rincian 312.b: Isian Rincian 312.b maksimal 100.
Penjumlahan Rincian 312.a dan 312.b harus 100.
Rincian 313.a: Harus ada isian.
Rincian 313.b: Harus ada isian jika Rincian 313.a berkode 1.
Rincian 313.c: Harus ada isian jika Rincian 313.a berkode 1. Apabila Rincian 313.c
berkode 3 dilingkari maka Lainnya (…) harus terisi.
Rincian 313.d: Harus ada isian.
Rincian 314 s.d 315: Selain SE2016-UMK. Harus ada isian.
Rincian 316: Khusus SE2016-UMB.PRODUKSI dan SE2016-UMB.NON KEUANGAN.
Harus ada isian.
Rincian 317: Khusus SE2016-UMB.NON KEUANGAN dan SE2016-UMK. Harus ada isian.
Rincian 318.a: Khusus SE2016-UMK. Harus ada isian.
Rincian 318.b.1 s.d 318.b.5: Harus ada isian jika Rincian 318.a berkode 1.
Apabila Rincian 318.b.5 berkode 1 dilingkari maka Lainnya (…) harus terisi.
Rincian 319.a.1 s.d. 319.a.6: Harus ada isian. Apabila Rincian 319.a.6 berkode 3
dilingkari maka Lainnya (…) harus terisi.
Rincian 319.b: Harus ada isian, jika Rincian 319.a.1 berkode 1. Apabila Rincian
319.b berkode 5 dilingkari maka Lainnya (…) harus terisi.
Rincian 319.c: Harus ada isian. Apabila Rincian 319.c ada isian, maka
Rincian 501.d kolom (4) volume air yang digunakan harus ada isian,
begitupun sebaliknya.

2.8. Pemeriksaan Blok IV: Pekerja dan Balas Jasa Pekerja
Rincian 401.a: Selain SE2016-UMK. Harus ada isian.
Khusus untuk Kuesioner SE2016-UMB.PRODUKSI. Isian kolom (4) merupakan
penjumlahan kolom (2) dan (3) untuk masing-masing baris. Isian kolom (7)
merupakan penjumlahan kolom (5) dan (6) untuk masing-masing baris. Isian
Rincian 401.a.6 merupakan penjumlahan Rincian 401.a.1 s.d 401.a.5 untuk
masing-masing kolom. Isian kolom 4 harus sama dengan kolom (7).
Pedoman Pengawas Pendataan UMK dan UMB SE2016
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Khusus untuk Kuesioner SE2016-UMB.KEUANGAN dan Kuesioner SE2016UMB.NON KEUANGAN. Isian kolom (4) merupakan penjumlahan kolom (2) dan
(3) untuk masing-masing baris. Isian Rincian 401.a.6 merupakan penjumlahan
Rincian 401.a.1 s.d 401.a.5 untuk masing-masing kolom.
Apabila Rincian 401.a.6 kolom (4) ada isian, maka Rincian 408.a kolom
(2) harus ada isian, begitupun sebaliknya.
Rincian 401.b: Khusus untuk Kuesioner SE2016-UMB.PRODUKSI. Harus ada isian.
Isian kolom (5) merupakan penjumlahan kolom (2), kolom (3), dan kolom (4)
untuk masing-masing baris. Isian Rincian 401.b.7 merupakan penjumlahan
Rincian 401.b.1 s.d 401.b.6 untuk masing-masing kolom. Isian Rincian 401.b.1
kolom (5) ditambah isian Rincian 401.b.2 kolom (5) harus sama dengan Isian
Rincian 401.a.6 kolom (4) atau kolom (7).
Apabila Rincian 401.b.3 kolom (5) ada isian, maka Rincian 408.b kolom
(2) harus ada isian, begitupun sebaliknya.
Apabila Rincian 401.b.4 kolom (5) ada isian, maka Rincian 408.c kolom
(2) harus ada isian, begitupun sebaliknya.
Apabila Rincian 401.b.5 kolom (5) ada isian, maka Rincian 408.d kolom
(2) harus ada isian, begitupun sebaliknya.
Rincian 401.c s.d. 401.g: Khusus untuk Kuesioner SE2016-UMB.KEUANGAN dan
Kuesioner SE2016-UMB.NON KEUANGAN. Periksa kewajaran isian.
Apabila Rincian 401.c ada isian, maka Rincian 408.b kolom (2) harus ada
isian, begitupun sebaliknya.
Apabila Rincian 401.d ada isian, maka Rincian 408.c kolom (2) harus ada
isian, begitupun sebaliknya.
Apabila Rincian 401.e ada isian, maka Rincian 408.d kolom (2) harus ada
isian, begitupun sebaliknya.
Rincian 401.g: Isiannya merupakan penjumlahan dari Rincian (401.a.6 kol 4 +
401.c + 401.d + 401.e + 401.f)
Rincian 401.h s.d. 401.j: Selain SE2016-UMK. Harus ada isian.
Rincian 401.h: Isian rincian ini maksimal 7 hari.
Rincian 401.i: Isian rincian ini maksimal 24 jam.
Rincian 401.j: Isian rincian ini maksimal 3 shift.
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Khusus untuk Kuesioner SE2016-UMK
Rincian 401.k: Isian rincian ini maksimal 12 bulan.
Rincian 401.l.1 s.d. 401.l.6: Periksa kewajaran isian. Isian banyaknya rata-rata
pekerja tetap minimum 1 orang.
Apabila Rincian 401.l.1 dan/atau 401.l.2 ada isian, maka Rincian 408.a
kolom (2) harus ada isian, begitupun sebaliknya.
Apabila Rincian 401.l.3 ada isian, maka Rincian 408.b kolom (2) harus
ada isian, begitupun sebaliknya.
Apabila Rincian 401.l.4 ada isian, maka Rincian 408.c kolom (2) harus
ada isian, begitupun sebaliknya.
Apabila Rincian 401.l.5 ada isian, maka Rincian 408.d kolom (2) harus
ada isian, begitupun sebaliknya.
Rincian 401.l.7: Isian maksimum sama dengan 31 hari.
Rincian 401.l.8: Isian rincian ini maksimal 24 jam.
Rincian 401.m: Rincian ini harus ada isian berdasarkan jenjang pendidikan,
kelompok umur, dan jenis kelamin.
Rincian 401.m.1: Harus ada isian. Isian kolom (4) merupakan penjumlahan kolom
(2) dan (3) untuk masing-masing baris. Isian Rincian 401.m.1 merupakan
penjumlahan Rincian 401.m.1.a s.d 401.m.1.d untuk masing-masing kolom.
Rincian 401.m.2: Harus ada isian. Isian kolom (4) merupakan penjumlahan kolom
(2) dan (3) untuk masing-masing baris. Isian Rincian 401.m.2 merupakan
penjumlahan Rincian 401.m.1.a dan 401.m.1.b untuk masing-masing kolom.
Jumlah Rincian 401.m.1 dan Rincian 401.m.2 kol (2) sd. kol (4) harus sama.
Jumlah Rincian 401.m.1 dan Rincian 401.m.2 kolom (4) harus sama
dengan penjumlahan Rincian 401.l.1 dan 401.l.2.
Rincian 402: Selain SE2016-UMB.PRODUKSI. Harus ada isian.
Khusus untuk Kuesioner SE2016-UMB.KEUANGAN dan Kuesioner SE2016UMB.NON KEUANGAN. Isian rincian 402 tidak boleh lebih dari Rincian 401.g.
Khusus untuk Kuesioner SE2016-UMK. Isian rincian 402 tidak boleh lebih dari
Rincian 401.m.1 kol (4).
Rincian 403.a: Harus ada isian. Apabila Rincian 403.a.4 berkode 7 dilingkari maka
Lainnya (…) harus terisi.
Rincian 403.b: Harus ada isian jika Rincian 403.a.1 s.d. 403.a.4 semua berkode
genap (2, 4, 6, 8). Apabila Rincian 403.b.5 berkode 1 dilingkari maka Lainnya
(…) harus terisi.
Pedoman Pengawas Pendataan UMK dan UMB SE2016
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Rincian 403.c: Selain SE2016-UMK. Harus ada isian jika Rincian 403.a.1 s.d.
403.a.4 salah satu berkode ganjil (1, 3, 5, 7).
Rincian 404 s.d 407: Selain SE2016-UMK. Harus ada isian.
Rincian 408.a: Harus ada isian. Isiannya merupakan penjumlahan dari Rincian
408.a.1 s.d. 408.a.6.
Selain SE2016-UMK: Apabila Rincian 408.a kolom (2) ada isian, maka
Rincian 401.a.6 kolom (4) harus ada isian, begitupun sebaliknya.
Khusus SE2016-UMK: Apabila Rincian 408.a kolom (2) ada isian, maka
Rincian 401.l.1 dan/atau 401.l.2 harus ada isian, begitupun sebaliknya.
Rincian 408.b: Periksa kewajaran isian.
SE2016-UMB.PRODUKSI: Apabila Rincian 408.b kolom (2) ada isian,
maka Rincian 401.b.3 kolom (5) harus ada isian, begitupun sebaliknya.
SE2016-UMB.KEUANGAN dan SE2016-UMB.NON KEUANGAN: Apabila
Rincian 408.b kolom (2) ada isian, maka Rincian 401.c harus ada
isian, begitupun sebaliknya.
SE2016-UMK: Apabila Rincian 408.b kolom (2) ada isian, maka
Rincian 401.l.3 harus ada isian, begitupun sebaliknya.
Rincian 408.c: Periksa kewajaran isian.
SE2016-UMB.PRODUKSI: Apabila Rincian 408.c kolom (2) ada isian,
maka Rincian 401.b.4 kolom (5) harus ada isian, begitupun sebaliknya.
SE2016-UMB.KEUANGAN dan SE2016-UMB.NON KEUANGAN: Apabila
Rincian 408.c kolom (2) ada isian, maka Rincian 401.d harus ada
isian, begitupun sebaliknya.
SE2016-UMK: Apabila Rincian 408.c kolom (2) ada isian, maka
Rincian 401.l.4 harus ada isian, begitupun sebaliknya.
Rincian 408.d: Periksa kewajaran isian.
SE2016-UMB.PRODUKSI: Apabila Rincian 408.d kolom (2) ada isian,
maka Rincian 401.b.5 kolom (5) harus ada isian, begitupun sebaliknya.
SE2016-UMB.KEUANGAN dan SE2016-UMB.NON KEUANGAN: Apabila
Rincian 408.d kolom (2) ada isian, maka Rincian 401.e harus ada
isian, begitupun sebaliknya.
SE2016-UMK: Apabila Rincian 408.d kolom (2) ada isian, maka
Rincian 401.l.5 harus ada isian, begitupun sebaliknya.
Rincian 408.e: Isiannya merupakan penjumlahan dari Rincian 408.a s.d. Rincian
408.d.Rincian 408.f: Khusus SE2016-UMK. Bandingkan isiannya dengan
14
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nilai pembagian antara Rincian 408.b dibagi dengan Rincian 401.l.3
dibagi dengan Rincian 401.l.7 (Rincian 408.b / 401.l.3 / 401.l.7).
Apabila nilainya jauh berbeda, periksa kebenarannya.
Rincian 409.a: Selain SE2016-UMK. Harus ada isian.
Rincian 409.b.1 s.d. 409.b.10: Harus ada isian jika Rincian 409.a berkode 3.
Apabila Rincian 409.b.10 berkode 3 dilingkari maka Lainnya (…) harus terisi.
Rincian 409.c.1 s.d. 409.c.8: Harus ada isian jika Rincian 409.a berkode 4 atau
5. Apabila Rincian 409.c.8 berkode 7 dilingkari maka Lainnya (…) harus terisi.
Rincian 410.a.1 s.d. 410.a.6: Harus ada isian. Apabila Rincian 410.a.6 berkode 3
dilingkari maka Lainnya (…) harus terisi.
Rincian 410.b: Rincian ini terisi jika Rincian 410.a.1 s.d. 410.a.6 lebih dari satu kode
angka ganjil dilingkari dan isian merupakan nomor urut sumber perekrutan utama.

2.9. Pemeriksaan Blok V: Biaya/Pengeluaran Selama Tahun 2016
Periksa semua biaya/pengeluaran dengan cermat, jelas dan benar, serta
kewajaran dari nilai biaya/pengeluaran sesuai dengan jenis kegiatan usaha. Perlu
diperhatikan juga periode waktunya. Biaya/pengeluaran usaha/perusahaan dalam
satuan rupiah, jika terdapat nilai yang tidak wajar (meragukan) konfirmasikan ke
PCS, jika perlu dapat dilakukan perbaikan dan kunjungan ulang.
Biaya/pengeluaran usaha/perusahaan merupakan seluruh pengeluaran biaya
baik itu pengeluaran usaha/operasional maupun pengeluaran non usaha/non
operasional yang berkaitan langsung dengan usaha yang digunakan.
SE2016-UMB
Periode waktunya adalah selama tahun 2016
SE2016-UMK
Periode waktunya adalah selama sebulan yang lalu atau bulan terakhir yang
ada kegiatannya.
Rincian 501.a kolom (5): Isiannya merupakan penjumlahan dari Rincian 501.a.1
s.d 501.a.11 kolom (5)
Rincian 501.a.1 s.d. 501.a.8 dan 501.a.11: Periksa kewajaran harga per
satuan standar yaitu kolom (5) dibagi kolom (4) untuk masing-masing rincian.
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Apabila nilainya jauh berbeda dengan harga pasar setempat, perbaiki.
Rincian 501.a.9 s.d. 501.a.10: Periksa kewajaran isian.
Rincian 501.b s.d. 501.d: Periksa kewajaran harga per satuan standar yaitu
kolom (5) dibagi kolom (4) untuk masing-masing rincian. Apabila nilainya jauh
berbeda dengan harga pasar setempat, perbaiki.
Apabila Rincian 501.d kolom (4) volume air yang digunakan ada isian,
maka Rincian 319.c harus ada isian, begitupun sebaliknya.
Rincian 501.e s.d. 501.u: Periksa kewajaran isiannya.
Khusus SE2016-UMK, Rincian 501.j s.d 501.u. Apabila kolom (5) ada
isian, maka isian kolom (6) sama dengan kolom (5) dibagi Rincian
401.k jumlah bulan kegiatan. Namun apabila kolom (6) ada isian,
maka kolom (5) tidak harus ada isian.
Selain SE2016-UMK. Apabila Rincian 501.m dan/atau 501.t terisi,
maka Rincian 701.e.4 seharusnya ada isian, begitupun sebaliknya.
Rincian 501.v: Isiannya merupakan penjumlahan Rincian 501.a s.d. Rincian 501.u.

Apabila isian Rincian 502 kolom (2) merupakan pengeluaran yang dapat
dimasukkan pada Rincian 501, maka pindahkan ke Rincian 501 pada baris
yang sesuai.
Khusus untuk SE2016-UMB.PRODUKSI
Rincian 502.a s.d 502.j: Periksa satuan standar, banyaknya, dan nilai (rupiah)
baik yang berasal dalam negeri maupun impor untuk pemakaian masingmasing jenis bahan baku/penolong/material utama. Periksa kewajaran harga
per satuan standar yaitu kolom (5) dibagi kolom (4) dan kolom (7) dibagi
kolom (6) untuk masing-masing rincian, seharusnya nilainya tidak jauh
berbeda. Isian Rincian 502 kolom (2) merupakan pengeluaran yang tidak
termasuk dalam Rincian 501 dan 503.
Rincian 502.k: Rincian ini terisi apabila penggunaan bahan masih ada selain yang
disediakan Rincian 502.a s.d. 502.j. Lainnya (…) harus terisi.
Rincian 502.l: Isian kolom (5) dan kolom (7) merupakan hasil penjumlahan dari
Rincian 502.a s.d. 502.k.
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Khusus untuk SE2016-UMB.NON KEUANGAN
Rincian 502.a s.d 502.j: Isian Rincian 502 kolom (2) merupakan pengeluaran
yang tidak termasuk dalam Rincian 501 dan 503.
Rincian 502.k: Rincian ini terisi apabila penggunaan bahan masih ada selain yang
disediakan Rincian 502.a s.d. 502.j. Lainnya (…) harus terisi.
Rincian 502.l: Isian kolom (5) merupakan hasil penjumlahan dari Rincian 502.a
s.d. 502.k.
Khusus untuk SE2016-UMK
Rincian 502.a s.d 502.j: Selain kategori “G” Perdagangan Besar dan Eceran,
Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor. Periksa satuan standar,
banyaknya, dan nilai (rupiah) untuk pemakaian masing-masing jenis bahan
baku/penolong/material dan jasa yang sudah digunakan. Periksa kewajaran
harga per satuan standar yaitu kolom (8) dibagi kolom (4) untuk masingmasing rincian. Apabila nilainya jauh berbeda dengan harga pasar setempat,
perbaiki. Isian Rincian 502 kolom (2) merupakan pengeluaran yang tidak
termasuk dalam Rincian 501 dan 503.
Rincian 502.k: Rincian ini terisi apabila penggunaan bahan masih ada selain yang
disediakan Rincian 502.a s.d. 502.j. Lainnya (…) harus terisi.
Rincian 502.l: Isian kolom (8) merupakan hasil penjumlahan dari Rincian 502.a
s.d. 502.k.
Khusus untuk usaha/perusahaan tunggal atau kantor pusat (Blok II
Rincian 208 berkode 1 atau 2)
Rincian 503.a s.d. 503.e: Periksa kewajaran isian nilai (rupiah) pada masingmasing rincian ini.
Khusus SE2016-UMK, Rincian 503.a s.d 503.e. Apabila kolom (3) ada
isian, maka isian kolom (4) sama dengan kolom (3) dibagi Rincian
401.k jumlah bulan kegiatan. Namun apabila kolom (4) ada isian,
maka kolom (3) tidak harus ada isian.
Rincian 503.f: Isiannya merupakan penjumlahan Rincian 503.a s.d. 503.e.
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2.10. Pemeriksaan Blok VI: Produksi/Pendapatan Usaha/Perusahaan
Selama Tahun 2016.
Khusus SE2016-UMB.PRODUKSI - Kategori B/C/D/E
Rincian 601.a:
-

Rincian 601.a kolom (2) produk yang dihasilkan minimal salah satu baris harus
sama dengan produk utama pada Blok II Rincian 202.

-

Periksa penulisan produk yang dihasilkan.

-

Periksa kewajaran isian satuan standar, banyaknya, dan nilai (rupiah) sesuai
harga pasar, serta persentase yang diekspor untuk produk yang dihasilkan.
Apabila kolom (6) ada isian, maka Rincian 311.b harus ada isian.

-

Periksa kewajaran harga per satuan standar yaitu kolom (5) dibagi kolom (4)
untuk masing-masing rincian.

- Rincian 601.a.11 Lainnya (…) harus terisi apabila jenis barang/jasa yang
dihasilkan masih ada selain yang disediakan Rincian 601.a.1 s.d. 601.a.10.
-

Rincian 601.a.12, isiannya merupakan penjumlahan Rincian 601.a.1 s.d. 601.a.11.

Khusus SE2016-UMB.PRODUKSI - Kategori F
Rincian 601.b.1 s.d. 601.b.10:
- Periksa penulisan nama proyek/jenis pekerjaan.
- Isikan kode Provinsi lokasi proyek pada kolom (3). Apabila lokasi proyek
berada di luar negeri, maka tuliskan nama negara dan isikan kode Provinsi
lokasi proyek dengan 98.
- Periksa kewajaran isian kolom (4) s.d. kolom (11).
- Isian kolom (6) harus lebih dari kolom (7).
- Isian kolom (9) harus kurang dari kolom (10).
- Hitung kembali setiap Rincian 601.b.1 s.d. 601.b.10 nilai (rupiah) [Kol(6) Kol(7)] x [Kol(10) - Kol(9)] / 100 + Kol(8)] = kol (11).
- Isian 601.b.12 kolom (6), kolom (7), kolom (8), dan kolom (11) merupakan
penjumlahan nilai pada Rincian 601.b.1 s.d. 601.b.11.
- Rincian 601.b.11 Lainnya (…) harus terisi apabila jenis pekerjaan masih ada
selain yang disediakan pada Rincian 601.b.1 s.d. 601.b.10.
Rincian 601.c: Bandingkan isiannya dengan Rincian 502.l kolom (5) ditambah
kolom (7) ditambah 601.b.12 kolom (8) dibagi Rincian 601.b.12 kolom (11)
{[502.l kol (5) + 502.l kol (7) + 601.b.12 kol (8)] / 601.b.12 kol (11)}.
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Rincian 601.d: Bandingkan isiannya dengan Rincian 408.b kolom (2) dibagi
Rincian 601.b.12 kolom (11) => [408.b kol (2) / 601.b.12 kol (11)].
Rincian 601.e: Bandingkan isiannya dengan Rincian 408.b kolom (2) dibagi
dengan Rincian 401.b.3 kolom (5) => [408.b kol (2) / 401.b.3 kol (3)].
Khusus SE2016-UMB.KEUANGAN
Khusus Jasa Perantara Keuangan [Perbankan Konvensional (6412),
Perbankan Syariah (6413), Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam
(6414), Lembaga Keuangan Mikro (6415), Dan Jasa Perantara Moneter
Lainnya (6419)]
Rincian 601.f: Periksa kewajaran isian Rincian 601.f.1 s.d 601.f.3.
Rincian 601.f.1: Isiannya merupakan penjumlahan dari Rincian 601.f.1.a s.d
601.f.1.d.
Rincian 601.f.2: Isiannya merupakan penjumlahan dari Rincian 601.f.2.a s.d 601.f.2.c.
Rincian 601.f.4: Isiannya merupakan penghitungan dari Rincian 601.f.1 dikurangi
601.f.2 ditambah 601.f.3 [601.f.1 – 601.f.2 + 601.f.3] pada kolom (3).
Khusus Asuransi Non-Jiwa (6512) dan Reasuransi (6520)
Rincian 601.g.1 s.d. 601.g.4: Periksa kewajaran isian nilai (rupiah).
Rincian 601.g.1: Isiannya merupakan penjumlahan dari Rincian 601.g.1.a s.d. 601.g.1.g.
Rincian 601.g.2: Isiannya merupakan penjumlahan dari Rincian 601.g.2.a sd 601.g.2.d.
Rincian 601.g.3: Isiannya merupakan penjumlahan dari Rincian 601.g.3.a dan 601.g.3.b.
Rincian 601.g.4: Isiannya merupakan penghitungan dari Rincian 601.g.1 dikurangi
601.g.2 ditambah 601.g.3 [601.g.1 - 601.g.2 + 601.g.3] pada kol (3).
Khusus Asuransi Jiwa (6511)
Rincian 601.h.1 s.d. 601.h.4: Periksa kewajaran isian nilai (rupiah).
Rincian 601.h.1: Isiannya merupakan penjumlahan Rincian 601.h.1.a s.d. 601.h.1.f.
Rincian 601.h.2: Isiannya merupakan penjumlahan Rincian 601.h.2.a s.d. 601.h.2.f.
Rincian 601.h.3: Isiannya merupakan penjumlahan Rincian 601.h.3.a s.d. 601.h.3.c.
Rincian 601.h.4: Isiannya merupakan penghitungan Rincian 601.h.1 dikurangi
601.h.2 ditambah 601.h.3 [601.h.1– 601.h.2+ 601.h.3] pada kolom (3).
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Khusus Dana Pensiun (6530)
Rincian 601.i.1 s.d. 601.i.4: Periksa kewajaran isian nilai (rupiah)
Rincian 601.i.3: Isiannya merupakan penjumlahan Rincian 601.i.3.a s.d. 601.i.3.e
Rincian 601.i.5: Isiannya merupakan penghitungan Rincian 601.i.1 dikurangi
601.i.2 ditambah 601.i.3 ditambah 601.i.4 [601.i.1 – 601.i.2 + 601.i.3+
601.i.4] pada kolom (3).
Khusus Pegadaian (64921)
Rincian 601.j.1 s.d. 601.j.5: Periksa kewajaran isian nilai (rupiah)
Rincian 601.j.5: Isiannya merupakan penjumlahan Rincian 601.j.1 s.d. 601.j.5
pada kolom (3).
Khusus Usaha Pembiayaan [Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi (64910),
Pembiayaan Konsumen (64922), Pembiayaan Kartu Kredit (64923),
Pembiayaan Non-Leasing Lainnya (64929), Dan Pembiayaan Anjak
Piutang/Factoring (64992)]
Rincian 601.k.1 s.d. 601.k.6: Periksa kewajaran isian nilai (rupiah)
Rincian 601.k.7: Isiannya merupakan penjumlahan Rincian 601.k.1 s.d. 601.k.6
pada kolom (3).
Khusus Modal Ventura (64991)
Rincian 601.l.1 s.d. 601.l.4: Periksa kewajaran isian nilai (rupiah)
Rincian 601.l.5: Isiannya merupakan penjumlahan Rincian 601.l.1 s.d. 601.l.4
pada kolom (3).
Khusus Kegiatan Penukaran Valuta Asing/Money Changer (66126)
Rincian 601.m.1 s.d. 601.m.3: Periksa kewajaran isian nilai (rupiah)
Rincian 601.m.4: Isiannya merupakan penjumlahan Rincian 601.m.1 s.d. 601.m.3
pada kolom (3).
Jasa Keuangan Lainnya
Rincian 601.n.1: Periksa kewajaran isian nilai (rupiah)
Apabila ada jasa keuangan lainnya diluar pendapatan komisi/fee, maka dapat
diisikan pada Rincian 601.n.2 s.d. 601.n.4.
Rincian 601.n.5: Isiannya merupakan penjumlahan Rincian 601.n.1 s.d. 601.n.4
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pada kolom (3).
Khusus Kategori “G” Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan
Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
Rincian 601.o.1 s.d. 601.o.6: Periksa kewajaran isian nilai (rupiah)
Rincian 601.o.2: Isiannya merupakan penghitungan Rincian 601.o.2.a ditambah
601.0.2.b dikurangi 601.o.2.c [601.0.2.a + 601.0.2.b – 601.0.2.c] pada kolom (3).
Rincian 601.o.7: Isiannya merupakan penghitungan Rincian 601.o.1 dikurangi 601.o.2
ditambah 601.o.3 ditambah 601.o.4 dikurangi 601.o.5 ditambah 601.0.6
[601.o.1 – 601.o.2 + 601.o.3 + 601.o.4 - 601.o.5 + 601.0.6] pada kolom (3).
Khusus Kategori “L” Real Estate
Rincian 601.p.1 s.d. 601.p.4: Periksa kewajaran isian nilai (rupiah)
Rincian 601.p.1: Isiannya merupakan penjumlahan Rincian 601.p.1.a dan 601.p.1.b
Rincian 601.p.4: Lainnya (…) harus terisi apabila ada pendapatan real estate
selain yang disediakan Rincian 601.p.1 s.d. 601.p.3.
Rincian 601.p.5: Isiannya merupakan penjumlahan Rincian 601.p.1 s.d. 601.p.4
pada kolom (3).
Khusus Selain Kategori “G” Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan
Perawatan Mobil dan Sepeda Motor dan Kategori “L” Real Estate
Rincian 601.q.1 s.d 601.q.10: Periksa penulisan kolom (2) dan kewajaran isian
nilai (rupiah).
Rincian 601.q.11: Lainnya (…) harus terisi apabila ada pendapatan selain yang
disediakan Rincian 601.q.1 s.d. 601.q.10.
Rincian 601.q.12: Isiannya merupakan penjumlahan Rincian 601.q.1 s.d.
601.q.11. kolom (3).
Khusus untuk usaha angkutan bus (KBLI 492) dan angkutan bukan bus
(KBLI 494) pada Kategori “H” Pengangkutan dan Pergudangan
Rincian 601.r.1: Harus ada isian.
Rincian 601.r.2: Harus ada isian jika Rincian 601.r.1 berkode 1.
Rincian 601.r.3: Harus ada isian jika Rincian 601.r.1 berkode 1 dan Rincian
601.r.2 terisi.
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Khusus SE2016-UMK
Selain Kategori “G” Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan
Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
Rincian 601.s.1 s.d. 601.s.10:
-

Rincian 601.s kolom (2) jenis barang/jasa yang dihasilkan minimal salah
satu baris harus sesuai dengan produk utama pada Blok II Rincian 202.
- Periksa kewajaran harga per satuan standar yaitu kolom (5) dibagi kolom
(4) untuk masing-masing rincian.
Rincian 601.s.11: Lainnya (…) harus terisi apabila ada jenis barang/jasa lain
selain Rincian 601.s.1 s.d. 601.s.10.
Rincian 601.s.12: Isiannya merupakan penjumlahan nilai pada Rincian 601.s.1
s.d. 601.s.11 pada kolom (5).
Khusus Kategori “G” Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan
Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
Rincian 601.t.1 s.d 601.t.4: Periksa kewajaran isian nilai (rupiah).
Rincian 601.t.5: Isiannya merupakan penghitungan 601.t.1 dikurangi 601.t.2
ditambah 601.t.3 ditambah 601.t.4 (601.t.1 – 601.t.2 + 601.t.3 + 601.t.4)
pada kolom (3)
Rincian 602.a s.d 602.e: Periksa kewajaran isian.
Rincian 602.f: Khusus SE2016-UMB.PRODUKSI. Periksa kewajaran isian.
Rincian 602.g: Lainnya (…) harus terisi apabila ada pendapatan lain selain Rincian
602.a s.d. 602.f.
Rincian 602.h: Isiannya merupakan penjumlahan Rincian 602.a s.d. 602.g.
Khusus untuk usaha/perusahaan tunggal atau kantor pusat (Blok II
Rincian 208 berkode 1 atau 2)
Rincian 603.a s.d. 603.e: Selain SE2016-UMK. Periksa kewajaran isian.
Rincian 603.a: Apabila ada isian, maka Rincian 701.c.1 kolom (3)
seharusnya ada isian, begitu juga sebaliknya.
Rincian 603.b: Apabila ada isian, maka Rincian 701.b dan/atau 701.c.2
kolom (3) seharusnya ada isian, begitu juga sebaliknya.
Rincian 603.f dan 603.g: Khusus SE2016-UMK. Periksa kewajaran isian.
Rincian 603.h: Isiannya merupakan penjumlahan Rincian 603.a s.d. 603.g.
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2.11. Pemeriksaan Blok VII: Neraca Usaha/Perusahaan
Khusus untuk usaha/perusahaan tunggal atau kantor pusat (Blok II
Rincian 208 berkode 1 atau 2)
Rincian 701: Isiannya merupakan penjumlahan Rincian 701.a s.d. 701.g pada
kolom (2) dan kolom (3).
Rincian 701.a s.d. 701.g: Periksa kewajaran isian kolom (2) dan kolom (3).
Rincian 701.b dan 701.c:
Selain SE2016-UMK: Apabila Rincian 701.b dan/atau 701.c.4 ada
isian, maka Rincian 603.b seharusnya ada isian.
Khusus SE2016-UMK: Apabila Rincian 701.b dan/atau 701.c ada
isian, maka Rincian 603.b seharusnya ada isian.
Rincian 701.e.4: Selain SE2016-UMK. Apabila ada isian, maka Rincian 501.m
dan/atau 501.t seharusnya ada isian, begitupun sebaliknya.
Rincian 701.f: Selain SE2016-UMK. Apabila kolom (2) dan kolom (3) ada
isian, maka selisih kolom (3) dikurangi kolom (2) harus sama
dengan Rincian 501.s kolom (5).
Khusus SE2016-UMB.PRODUKSI dan SE2016-UMB.NON KEUANGAN
Rincian 701.c: Isiannya merupakan penjumlahan Rincian 701.c.1, 701.c.2, dan
701.c.4 pada kolom (2) dan kolom (3).
Rincian 701.e: Isiannya merupakan penjumlahan Rincian 701.e.1 s.d. 701.e.5
pada kolom (2) dan kolom (3).
Khusus SE2016-UMB.KEUANGAN
Rincian 701.a: Isiannya merupakan penjumlahan Rincian 701.a.1 s.d. 701.a.3
pada kolom (2) dan kolom (3).
Rincian 701.a.3: Isiannya merupakan penjumlahan Rincian 701.a.3.a dengan
701.a.3.b pada kolom (2) dan kolom (3).
Rincian 701.c: Isiannya merupakan penjumlahan Rincian 701.c.1 s.d. 701.c.4
pada kolom (2) dan kolom (3).
Rincian 701.e: Isiannya merupakan penjumlahan Rincian 701.e.1 s.d. 701.e.5
pada kolom (2) dan kolom (3).
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Khusus SE2016-UMK
Rincian 701.e: Isiannya merupakan penjumlahan Rincian 701.e.1 s.d. 701.e.3
pada kolom (2) dan kolom (3).
Rincian 702: Isiannya merupakan penjumlahan dari Rincian 702.a s.d 702.g.
Apabila ada isian, maka Rincian 503.b seharusnya ada isian.
Rincian 702.a dan 702.b: Selain SE2016-UMB.KEUANGAN. Periksa kewajaran
isian kolom (2) dan kolom (3).
Rincian 702.c: Selain SE2016-UMK. Periksa kewajaran isian kolom (2) dan kolom
(3).

Khusus SE2016-UMB.KEUANGAN, isiannya merupakan penjumlahan

dari Rincian 702.c.1 dan 702.c.2.
Apabila Rincian 702.b dan/atau 702.c ada isian, maka seharusnya
Rincian 503.b kolom (3) ada isian, begitupun sebaliknya.
Rincian 702.d s.d 702.f: Khusus SE2016-UMB.KEUANGAN. Periksa kewajaran
isian kolom (2) dan kolom (3).
Rincian 702.d: Isiannya merupakan penjumlahan dari Rincian 702.d.1 dan
702.d.3.
Rincian 703: Selain SE2016-UMK. Isiannya merupakan penjumlahan Rincian 703.a
dan 703.b pada kolom (2) dan kolom (3).
Rincian 703.a: Selain SE2016-UMK. Apabila ada isian, maka Rincian 503.a
biasanya ada isian (tetapi tidak selalu).
Rincian 704: Selain SE2016-UMK. Isiannya merupakan penjumlahan Rincian 702
dan Rincian 703 pada kolom (2) dan kolom (3).
Rincian 705.a: Harus ada isian.
Rincian 705.b: Harus ada isian jika Rincian 705.a berkode 1.

2.12. Pemeriksaan Blok VIII: Status Permodalan
Khusus untuk usaha/perusahaan tunggal atau kantor pusat (Blok II
Rincian 208 berkode 1 atau 2)
Selain SE2016-UMK
Rincian 801.a: Isiannya merupakan penjumlahan dari isian Rincian 801.a.1 s.d.
801.a.4. Isian Rincian 801.a maksimal 100.
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Rincian 801.b: Apabila rincian 801.a.4 sama dengan 10 persen atau lebih, maka
Rincian 801.b harus ada isian.
Rincian 801.c: Harus ada isian. Jika penyertaan modal lebih dari satu perusahaan di
luar negeri, maka pilih persentase penyertaan modal tertinggi.
Rincian 801.d: Periksa kewajaran isian nilai (rupiah).
Khusus Kuesioner SE2016-UMK
Rincian 802: Isiannya merupakan penjumlahan Rincian 802.a sd. 802.d harus 100.
Rincian 803: Apabila Rincian 802.b ada isian lebih dari nol (0), maka Rincian 803
harus ada isian.

2.13. Pemeriksaan Blok IX: Ringkasan
Khusus SE2016-UMB.PRODUKSI
Rincian 901.a: Periksa dari Blok VI Rincian 601.a.12 kolom (5).
Rincian 901.b: Periksa dari Blok VI Rincian 601.b.12 kolom (11).
Khusus SE2016-UMB.KEUANGAN
Rincian 901.c: Periksa dari Blok VI Rincian 601.f.4 kolom (3).
Rincian 901.d: Periksa dari Blok VI Rincian 601.g.4 kolom (3).
Rincian 901.e: Periksa dari Blok VI Rincian 601.h.4 kolom (3).
Rincian 901.f: Periksa dari Blok VI Rincian 601.i.5 kolom (3).
Rincian 901.g: Periksa dari Blok VI Rincian 601.j.6 kolom (3).
Rincian 901.h: Periksa dari Blok VI Rincian 601.k.7 kolom (3).
Rincian 901.i: Periksa dari Blok VI Rincian 601.l.5 kolom (3).
Rincian 901.j: Periksa dari Blok VI Rincian 601.m.4 kolom (3).
Rincian 901.k: Periksa dari Blok VI Rincian 601.n.5 kolom (3).
Khusus SE2016-UMB.NON KEUANGAN
Rincian 901.l: Periksa dari Blok VI Rincian 601.o.7 kolom (3).
Rincian 901.m: Periksa dari Blok VI Rincian 601.p.5 kolom (3).
Rincian 901.n: Periksa dari Blok VI Rincian 601.q.12 kolom (3).

Pedoman Pengawas Pendataan UMK dan UMB SE2016

25

Khusus SE2016-UMK
Rincian 901.o: Periksa dari Blok VI Rincian 601.s.12 kolom (5).
Rincian 901.p: Periksa dari Blok VI Rincian 601.t.5 kolom (3).
Rincian 902: Periksa dari Blok VI Rincian 602.h kolom (3).
Rincian 903: Periksa dari Blok VI Rincian 603.h kolom (3).
Rincian 904: Isiannya merupakan penjumlahan Rincian 901.a s.d 901.p ditambah
Rincian 902 ditambah Rincian 903 (Rincian 901.a s.d. Rincian 901.p +
Rincian 902 + Rincian 903).
Rincian 905: Periksa dari Blok IV Rincian 408.e kolom (2)
Rincian 906: Selain SE2016-UMK, periksa dari Blok V Rincian 501.v kolom (5).
Khusus SE2016-UMK, periksa dari Blok V Rincian 501.v kolom (6).
Rincian 907: Selain SE2016-KEUANGAN.
Khusus SE2016-UMB.PRODUKSI, periksa dari Blok V Rincian 502.l [kol
(5) + kol (7)].
Khusus SE2016-NON KEUANGAN, periksa dari Blok V Rincian 502.l
kolom (5).
Khusus SE2016-UMK, periksa dari Blok V Rincian 502.l kolom (8).
Rincian 908: Selain SE2016-UMK, periksa dari Blok V Rincian 503.f kolom (3).
Khusus SE2016-UMK, periksa dari Blok V Rincian 503.f kolom (4).
Rincian 909: Khusus SE2016-UMB.PRODUKSI, periksa dari Blok VI Rincian
601.b.12 kolom (8).
Rincian 910:
Khusus SE2016-UMB.PRODUKSI, isiannya merupakan penjumlahan
Rincian 905 s.d 909 (905 + 906 + 907 + 908 +909).
Khusus SE2016-UMB.KEUANGAN, isiannya merupakan penjumlahan
Rincian 905, 906, dan 908 (905 + 906 + 908).
Khusus SE2016-UMB.NON KEUANGAN dan SE2016-UMK, isiannya
merupakan penjumlahan Rincian 905 s.d 908 (905 + 906 + 907 + 908).
Rincian 911: Isiannya merupakan penghitungan Rincian 904 dikurangi 910
(904 – 910). Bila isian bernilai negatif atau minus harap diteliti
kembali isian dokumen.
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2.14. Pemeriksaan Blok X: Catatan
Selain informasi dari responden, pencacah dan pengawas juga bisa menambahkan
catatan untuk memperjelas masalah yang berkaitan dengan isian kuesioner.

2.15. Pemeriksaan Blok XI: Keterangan Petugas dan Pemberi
Jawaban
a.

Periksa apakah PCS telah menuliskan nama, NMS/NIP, nomor HP/telepon,
email, tanggal pelaksanaan kegiatan, membubuhkan tanda tangan dan cap
perusahaan. Jika masih kosong, maka PMS harus meminta PCS untuk
mengisi sebagai bukti pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

b.

Setelah selesai melakukan pemeriksaan terhadap seluruh isian dan telah
melakukan perbaikkan/pembetulan, maka PMS menulis nama, NMS/NIP,
nomor HP/telepon, tanggal pelaksanaan kegiatan dan membubuhkan tanda
tangannya sebagai bukti bahwa daftar isian telah diperiksa.

PENJELASAN KHUSUS
a. Kartu Kendali PCS Pendataan UMK dan UMB.
Kartu ini digunakan PCS untuk memonitor aktifitas proses pengiriman dan
penerimaan kuesioner ke usaha/perusahaan. Pencatatan dimulai dari tanggal saat
dokumen dikirim ke usaha/perusahaan sampai saat dokumen diterima oleh PCS.
1.

Isikan identitas perusahaan
UMB.DSL/UMB-G.DSU/UMK-DSU)

(sesuaikan

identitas

di

SE2016-

2. Isikan identitas kartu kendali, dengan melingkari jenis kuesioner yang sesuai
3. Isikan nama petugas/NIP/NMS/No HP dan tanda tangan
4. Isikan form kegiatan kunjungan PCS pada kolom :







Kolom 1 info jadwal kunjungan mulai mengantar sampai menerima
dokumen kembali
Kolom 2 isikan tanggal saat kunjungan dilakukan
Kolom 3 isikan pemberi keterangan dari usaha/perusahaan
Kolom 4 isikan jabatan pemberi keterangan dari usaha/perusahaan
Kolom 5 isikan kondisi kuesioner saat memberi/menerima, kode 1
lengkap dan kode 2 jika tidak lengkap.
Kolom 6 isikan catatan PCS terkait keinginan usaha/perusahaan
seperti kuesioner diisi langsung, ditinggal dan info kapan kuesioner
selesai serta info kuesioner diambil PCS secara langsung atau dikirim ke
BPS atau mengisi data secara online dengan menginfokan alamat email
usaha/perusahaan.
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Kolom 7 isikan tanda tangan responden



b. Kartu Monitoring PMS Pendataan UMK dan UMB SE2016
Kartu ini digunakan PMS untuk memonitor progress pendataan dari 3 (tiga) PCS.
Info progress diperoleh dari 8 (delapan) kali hasil pertemuan PMS dan PCS.
1.

Isikan identitas wilayah, provinsi, kabupaten/kota.

2.

Isikan Nama PMS/nomor HP dan Tanda tangan

3.

Isikan

Nama

ketiga

PCS

serta

target

masing-masing

usaha/perusahaan
4.

Isikan Form Monitoring PMS pada kolom :
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Kolom 1 info nomor PCS yang sesuai nomor PCS di pojok kanan atas.
Kolom 2 info terkait jadwal pertemuan
Kolom 3 isikan tanggal pertemuan PMS dan PCS
Kolom 4 – 11 Info progress terkait jumlah kuesioner
Kolom 4 isikan jumlah dokumen yang diterima
Kolom 5 isikan jumlah kumulatif dokumen yang diterima untuk
masing-masing PCS
Kolom 6 isikan jumlah dokumen yang masih berada di usaha/
perusahaan
Kolom 7 isikan jumlah dokumen yang belum didistribusikan
Kolom 8 isikan jumlah dokumen yang tidak didata karena pindah
dan tidak dapat ditelusuri, tidak ditemukan, ganda, dan tutup
Kolom 9 isikan jumlah kolom (5)+(6)+(7)+(8)
Kolom 10 isikan jumlah dokumen yang sudah diperiksa
Kolom 11 isikan jumlah kumulatif dokumen yang sudah diperiksa
untuk masing-masing PCS.
Kolom 12 isikan tanda tangan PCS untuk memastikan PCS
mengetahui kebenaran isiannya
Kolom 13 isikan kolom keterangan untuk memperjelas info terkait isian.
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Lampiran 1
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Lampiran 2
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Lampiran 3
DAFTAR KBLI 5 DIGIT
PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN (Kategori B)
05101
05102
05200
06100
06201
06202
07101
07102
07210
07291
07292
07293

Pertambangan batu bara
Gasifikasi batu bara di lokasi penambangan
Pertambangan lignit
Pertambangan minyak bumi
Pertambangan gas alam
Pengusahaan tenaga panas bumi
Pertambangan pasir besi
Pertambangan bijih besi
Pertambangan bijih uranium dan thorium
Pertambangan bijih timah
Pertambangan bijih timah hitam
Pertambangan bijih bauksit/aluminium

08104
08105
08106
08107
08108
08109
08911
08912
08913
08914
08915
08919

07294
07295
07296
07299

Pertambangan bijih tembaga
Pertambangan bijih nikel
Pertambangan bijih mangan
Pertambangan bahan galian lainnya yang
tidak mengandung bijih besi
Pertambangan emas dan perak
Pertambangan bijih logam mulia lainnya
Penggalian batu hias dan batu bangunan
Penggalian batu kapur/gamping
Penggalian kerikil (sirtu)

08920
08930
08991
08992

07301
07309
08101
08102
08103

08993
08994
08995
08999
09100
09900

10110
10120
10130
10211
10212
10213
10214
10215
10216
10217
10219
10221
10222
10291
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Penggalian pasir
Penggalian tanah dan tanah liat
Penggalian gips
Penggalian tras
Penggalian batu apung
Penggalian batu, pasir dan tanah liat lainnya
Pertambangan belerang
Pertambangan fosfat
Pertambangan nitrat
Pertambangan yodium
Pertambangan potash (kalium karbonat)
Pertambangan mineral, bahan kimia dan bahan pupuk
lainnya
Ekstraksi tanah gemuk (peat)
Ekstraksi garam
Pertambangan batu mulia
Penggalian feldspar dan kalsit
Pertambangan aspal alam
Penggalian asbes
Penggalian kuarsa/pasir kuarsa
Pertambangan dan penggalian lainnya ytdl
Aktivitas penunjang pertambangan minyak bumi dan
gas alam
Aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian
lainnya

INDUSTRI PENGOLAHAN (Kategori C)
Kegiatan rumah potong dan pengepakan
10299
Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk
daging bukan unggas
biota air lainnya
Kegiatan rumah potong dan pengepakan
10311
Industri pengasinan/pemanisan buah-buahan dan
daging unggas
sayuran
Industri pengolahan dan pengawetan produk 10312
Industri pelumatan buah-buahan dan sayuran
daging dan daging unggas
Industri penggaraman/pengeringan ikan
10313
Industri pengeringan buah-buahan dan sayuran
Industri pengasapan/pemanggangan ikan
10314
Industri pembekuan buah-buahan dan sayuran
Industri pembekuan ikan
10320
Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan
sayuran dalam kaleng
Industri pemindangan ikan
10330
Industri pengolahan sari buah dan sayuran
Industri peragian/fermentasi ikan
10391
Industri tempe kedelai
Industri berbasis daging lumatan dan surimi
10392
Industri tahu kedelai
Industri pendinginan/pengesan ikan
10399
Industri pengolahan dan pengawetan lainnya buahbuahan dan sayuran
Industri pengolahan dan pengawetan
10411
Industri minyak mentah dan lemak nabati
lainnya untuk ikan
Industri pengolahan dan pengawetan ikan
10412
Industri margarine
dan biota air (bukan udang) dalam kaleng
Industri pengolahan dan pengawetan udang
10413
Industri minyak mentah dan lemak hewani selain ikan
dalam kaleng
Industri penggaraman/pengeringan biota air
10414
Industri minyak ikan
lainnya
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10292
10293
10294
10295
10296
10297
10298
10433
10434
10435
10436
10437
10490
10510
10520
10531
10532
10590
10611
10612
10613
10614
10615
10616
10621
10622
10623
10629
10631
10632
10633
10634
10710
10721
10722
10723

INDUSTRI PENGOLAHAN (Kategori C)
Industri pengasapan/pemanggangan biota
10415
Industri minyak goreng bukan minyak kelapa dan
air lainnya
minyak kelapa sawit
Industri pembekuan biota air lainnya
10421
Industri kopra
Industri pemindangan biota air lainnya
10422
Industri minyak mentah kelapa
Industri peragian/fermentasi biota air
10423
Industri minyak goreng kelapa
lainnya
Industri berbasis lumatan biota air lainnya
10424
Industri tepung dan pelet kelapa
Industri pendinginan/pengesan biota air
10431
Industri minyak mentah kelapa sawit (crude palm oil)
lainnya
Industri pengolahan rumput laut
10432
Industri minyak mentah inti kelapa sawit (crude palm
kernel oil)
Industri pemisahan/fraksinasi minyak
11010
Industri minuman beralkohol hasil destilasi
mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti
kelapa sawit
Industri pemurnian minyak mentah kelapa
11020
Industri minuman beralkohol hasil fermentasi anggur
sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit
dan hasil pertanian lainnya
Industri pemisahan/fraksinasi minyak murni
11031
Industri minuman beralkohol hasil fermentasi malt
kelapa sawit
Industri pemisahan/fraksinasi minyak murni
11032
Industri malt
inti kelapa sawit
Industri minyak goreng kelapa sawit
11040
Industri minuman ringan
Industri minyak mentah dan lemak nabati
11050
Industri air minum dan air mineral
dan hewani lainnya
Industri pengolahan susu segar dan krim
11090
Industri minuman lainnya
Industri pengolahan susu bubuk dan susu
12011
Industri kretek
kental
Industri pengolahan es krim
12012
Industri rokok putih
Industri pengolahan es sejenisnya yang
12019
Industri rokok lainnya
dapat dimakan (bukan es batu dan es balok)
Industri pengolahan produk dari susu
12091
Industri pengeringan dan pengolahan tembakau
lainnya
Industri penggilingan gandum dan serelia
12099
Industri bumbu rokok serta kelengkapan rokok lainnya
lainnya
Industri penggilingan aneka kacang
13111
Industri persiapan serat tekstil
(termasuk leguminous)
Industri penggilingan aneka umbi dan
13112
Industri pemintalan benang
sayuran (termasuk rhizoma)
Industri tepung campuran dan adonan
13113
Industri pemintalan benang jahit
tepung
Industri makanan sereal
13121
Industri pertenunan (bukan pertenunan karung goni dan
karung lainnya)
Industri tepung terigu
13122
Industri kain tenun ikat
Industri pati ubi kayu
13123
Industri bulu tiruan tenunan
Industri berbagai macam pati palma
13131
Industri penyempurnaan benang
Industri glukosa dan sejenisnya
13132
Industri penyempurnaan kain
Industri pati lainnya
13133
Industri pencetakan kain
Industri penggilingan padi dan penyosohan
13134
Industri batik
beras
Industri penggilingan dan pembersihan
13911
Industri kain rajutan
jagung
Industri tepung beras dan tepung jagung
13912
Industri kain sulaman/bordir
Industri pati beras dan jagung
13913
Industri bulu tiruan rajutan
Industri produk roti dan kue
13921
Industri barang jadi tekstil untuk keperluan rumah
tangga
Industri gula pasir
13922
Industri barang jadi tekstil sulaman
Industri gula merah
13923
Industri bantal dan sejenisnya
Industri sirop
13924
Industri barang jadi rajutan dan sulaman
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10729
10731
10732
10733
10739
10740
10750
10761
10762
10763
10771
10772
10773
10774
10779
10791
10792
10793
10794
10795
10799
10801
10802
15113
15114
15121
15122
15123
15129
15201
15202
15203
15209
16101
16102
16103
16104
16211

34

INDUSTRI PENGOLAHAN (Kategori C)
Industri pengolahan gula lainnya bukan
13925
Industri karung goni
sirop
Industri kakao
13926
Industri karung bukan goni
Industri makanan dari cokelat dan kembang
13929
Industri barang jadi tekstil lainnya
gula
Industri manisan buah-buahan dan sayuran
13930
Industri karpet dan permadani
kering
Industri kembang gula lainnya
13941
Industri tali
Industri makaroni, mie dan produk
13942
Industri barang dari tali
sejenisnya
Industri makanan dan masakan olahan
13991
Industri kain pita (narrow fabric)
Industri pengolahan kopi
13992
Industri yang menghasilkan kain keperluan industri
Industri pengolahan herbal (herb infusion)
13993
Industri non woven (bukan tenunan)
Industri pengolahan teh
13994
Industri kain ban
Industri kecap
13995
Industri kapuk
Industri bumbu masak dan penyedap
13999
Industri tekstil lainnya ytdl
masakan
Industri produk masak dari kelapa
14111
Industri pakaian jadi (konveksi) dari tekstil
Industri pengolahan garam
14112
Industri pakaian jadi (konveksi) dari kulit
Industri produk masak lainnya
14120
Penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan
Industri makanan bayi
14131
Industri perlengkapan pakaian dari tekstil
Industri kue basah
14132
Industri perlengkapan pakaian dari kulit
Industri makanan dari kedele dan kacang14200
Industri pakaian jadi dan barang dari kulit berbulu
kacangan lainnya bukan kecap, tempe dan
tahu
Industri kerupuk, keripik, peyek dan
14301
Industri pakaian jadi rajutan
sejenisnya
Industri krimer nabati
14302
Industri pakaian jadi sulaman/bordir
Industri produk makanan lainnya
14303
Industri rajutan kaos kaki dan sejenisnya
Industri ransum makanan hewan
15111
Industri pengawetan kulit
Industri konsentrat makanan hewan
15112
Industri penyamakan kulit
Industri pencelupan kulit bulu
Industri kulit buatan/imitasi
Industri barang dari kulit dan kulit buatan
untuk keperluan pribadi
Industri barang dari kulit dan kulit buatan
untuk keperluan teknik/industri
Industri barang dari kulit dan kulit buatan
untuk keperluan hewan
Industri barang dari kulit dan kulit buatan
untuk keperluan lainnya
Industri alas kaki untuk keperluan seharihari
Industri sepatu olahraga

19291
19292
20111

Industri produk dari hasil kilang minyak bumi
Industri briket batu bara
Industri kimia dasar anorganik khlor dan alkali

20112

Industri kimia dasar anorganik gas industri

20113

Industri kimia dasar anorganik pigmen

20114

Industri kimia dasar anorganik lainnya

20115

Industri sepatu teknik lapangan/keperluan
industri
Industri alas kaki lainnya

20117

Industri penggergajian kayu
Industri pengawetan kayu
Industri pengawetan rotan, bambu dan
sejenisnya
Industri pengolahan rotan
Industri kayu lapis

20119
20121
20122

Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil
pertanian
Industri kimia dasar organik untuk bahan baku zat
warna dan pigmen, zat warna dan pigmen
Industri kimia dasar organik yang bersumber dari
minyak bumi, gas alam dan batu bara
Industri kimia dasar organik yang menghasilkan bahan
kimia khusus
Industri kimia dasar organik lainnya
Industri pupuk alam/non sintetis hara makro primer
Industri pupuk buatan tunggal hara makro primer

20123
20124

Industri pupuk buatan majemuk hara makro primer
Industri pupuk buatan campuran hara makro primer

20116

20118
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16212
16213
16214
16221
16222
16230
16291
16292
16293
16294
16295
16299
17011
17012
17013
17014
17019
17021
17022
17091
17099
18111
18112
18120
18201
18202
19100
19211
19212
19213

INDUSTRI PENGOLAHAN (Kategori C)
Industri kayu lapis laminasi, termasuk
20125
Industri pupuk hara makro sekunder
decorative plywood
Industri panel kayu lainnya
20126
Industri pupuk hara mikro
Industri veneer
20127
Industri pupuk pelengkap
Industri barang bangunan dari kayu
20128
Industri media tanam
Industri bangunan prafabrikasi dari kayu
20129
Industri pupuk lainnya
Industri wadah dari kayu
20131
Industri damar buatan (resin sintetis) dan bahan baku
plastik
Industri barang anyaman dari rotan dan
20132
Industri karet buatan
bambu
Industri barang anyaman dari tanaman
20211
Industri bahan baku pemberantas hama (bahan aktif)
bukan rotan dan bambu
Industri kerajinan ukiran dari kayu bukan
20212
Industri pemberantas hama (formulasi)
mebeller
Industri alat dapur dari kayu, rotan dan
20213
Industri zat pengatur tumbuh
bambu
Industri kayu bakar dan pelet kayu
20214
Industri bahan amelioran (pembenah tanah)
Industri barang dari kayu, rotan, gabus
20221
Industri cat dan tinta cetak
lainnya ytdl
Industri bubur kertas (pulp)
20222
Industri pernis (termasuk mastik)
Industri kertas budaya
20223
Industri lak
Industri kertas berharga
20231
Industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah
tangga
Industri kertas khusus
20232
Industri kosmetik, termasuk pasta gigi
Industri kertas lainnya
20291
Industri perekat/lem
Industri kertas dan papan kertas
20292
Industri bahan peledak
bergelombang
Industri kemasan dan kotak dari kertas dan
20293
Industri tinta
karton
Industri kertas tissue
20294
Industri minyak atsiri
Industri barang dari kertas dan papan kertas 20295
Industri korek api
lainnya ytdl
Industri pencetakan umum
20299
Industri barang kimia lainnya ytdl
Industri pencetakan khusus
20301
Industri serat/benang/strip filamen buatan
Kegiatan jasa penunjang pencetakan
20302
Industri serat stapel buatan
Reproduksi media rekaman suara dan piranti 21011
Industri bahan farmasi
lunak
Reproduksi media rekaman film dan video
21012
Industri produk farmasi untuk manusia
Industri produk dari batu bara
21013
Industri produk farmasi untuk hewan
Industri bahan bakar dari pemurnian dan
21021
Industri bahan baku obat tradisional
pengilangan minyak bumi
Industri pembuatan minyak pelumas
21022
Industri produk obat tradisional
Industri pengolahan kembali minyak
22111
Industri ban luar dan ban dalam
pelumas bekas
22112
Industri vulkanisir ban

22121

Industri pengasapan karet

23959

22122

Industri remilling karet

23961

22123

Industri karet remah (crumb rubber)

23962

22191

Industri barang dari karet untuk keperluan
rumah tangga
Industri barang dari karet untuk keperluan
industri

23963

22192

23969

Industri barang dari semen, kapur, gips dan asbes
lainnya
Industri barang dari marmer dan granit untuk keperluan
rumah tangga dan pajangan
Industri barang dari marmer dan granit untuk keperluan
bahan bangunan
Industri barang dari batu untuk keperluan rumah
tangga, pajangan, dan bahan bangunan
Industri barang dari marmer, granit dan batu lainnya

Pedoman Pengawas Pendataan UMK dan UMB SE2016

35

22199
22210
22220
22230
22291
22292
22293
22299
23111
23112
23119
23121
23122
23123
23129
23911
23919
23921
23922
23923
23929
23931
23932
23933
23939
23941
23942
23943
23951
23952
23953
23954
23955
23956
23957
26110
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INDUSTRI PENGOLAHAN (Kategori C)
Industri barang dari karet lainnya ytdl
23990
Industri barang galian bukan logam lainnya ytdl
Industri barang dari plastik untuk bangunan
24101
Industri besi dan baja dasar (iron and steel making)
Industri barang dari plastik untuk
24102
Industri penggilingan baja (steel rolling)
pengemasan
Industri pipa plastik dan perlengkapannya
24103
Industri pipa dan sambungan pipa dari baja dan besi
Industri barang plastik lembaran
24201
Industri pembuatan logam dasar mulia
Industri perlengkapan dan peralatan rumah
24202
Industri pembuatan logam dasar bukan besi
tangga (tidak termasuk furnitur)
Industri barang dan peralatan teknik/industri 24203
Industri penggilingan logam bukan besi
dari plastik
Industri barang plastik lainnya ytdl
24204
Industri ekstrusi logam bukan besi
Industri kaca lembaran
24205
Industri pipa dan sambungan pipa dari logam bukan besi
dan baja
Industri kaca pengaman
24206
Industri pengolahan uranium dan bijih uranium
Industri kaca lainnya
24310
Industri pengecoran besi dan baja
Industri perlengkapan dan peralatan rumah
24320
Industri pengecoran logam bukan besi dan baja
tangga dari kaca
Industri alat-alat laboratorium, farmasi dan
25111
Industri barang dari logam bukan aluminium siap pasang
kesehatan dari kaca
untuk bangunan
Industri kemasan dari kaca
25112
Industri barang dari logam aluminium siap pasang untuk
bangunan
Industri barang lainnya dari kaca
25113
Industri konstruksi berat siap pasang dari baja untuk
bangunan
Industri bata, mortar, semen, dan
25119
Industri barang dari logam siap pasang untuk konstruksi
sejenisnya yang tahan api
lainnya
Industri barang tahan api dari tanah
25120
Industri tangki, tandon air dan wadah dari logam
liat/keramik lainnya
Industri batu bata dari tanah liat/keramik
25130
Industri generator uap, bukan ketel pemanas
Industri genteng dari tanah liat/keramik
25200
Industri senjata dan amunisi
Industri peralatan saniter dari porselen
25910
Industri penempaan, pengepresan, pencetakan dan
pembentukan logam; metalurgi bubuk
Industri bahan bangunan dari tanah
25920
Jasa industri untuk berbagai pengerjaan khusus logam
liat/keramik bukan batu bata dan genteng
dan barang dari logam
Industri perlengkapan rumah tangga dari
25931
Industri alat potong dan perkakas tangan untuk
porselen
pertanian
Industri perlengkapan rumah tangga dari
25932
Industri alat potong dan perkakas tangan pertukangan
tanah liat/keramik
Industri alat laboratorium dan alat
25933
Industri alat potong dan perkakas tangan yang
listrik/teknik dari porselen
digunakan dalam rumah tangga
Industri barang tanah liat/keramik dan
25934
Industri peralatan umum
porselen lainnya bukan bahan bangunan
Industri semen
25940
Industri ember, kaleng, drum dan wadah sejenis dari
logam
Industri kapur
25951
Industri barang dari kawat
Industri gips
25952
Industri paku, mur dan baut
Industri barang dari semen
25991
Industri brankas, filling kantor dan sejenisnya
Industri barang dari kapur
25992
Industri peralatan dapur dan peralatan meja dari logam
Industri barang dari semen dan kapur untuk
25993
Industri keperluan rumah tangga dari logam bukan
konstruksi
peralatan dapur dan peralatan meja
Industri barang dari gips untuk konstruksi
25994
Industri pembuatan profil
Industri barang dari asbes untuk keperluan
25995
Industri lampu dari logam
bahan bangunan
Industri barang dari asbes untuk keperluan
25999
Industri barang logam lainnya ytdl
industri
Industri mortar atau beton siap pakai
Industri tabung elektron dan konektor
27530
Industri peralatan pemanas dan masak bukan listrik
elektronik
rumah tangga
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26120
26210
26220
26310
26320
26391
26399
26410
26420
26490
26511
26512
26513
26514
26520
26601
26602
26710
26791
26792
26800
27111
27112
27113
27120
27201
27202
27310
27320
27330
27401
27402
27403
27404
27409
27510

INDUSTRI PENGOLAHAN (Kategori C)
Industri semi konduktor dan komponen
27900
Industri peralatan listrik lainnya
elektronik lainnya
Industri komputer dan/atau perakitan
28111
Industri mesin uap, turbin dan kincir
komputer
Industri perlengkapan komputer
28112
Industri motor pembakaran dalam
Industri peralatan telepon dan faksimili
28113
Industri komponen dan suku cadang mesin dan turbin
Industri peralatan komunikasi tanpa kabel
28120
Industri peralatan tenaga zat cair dan gas
(wireless)
Industri kartu berpengaman (smart card)
28130
Industri pompa lainnya, kompresor, kran dan klep/katup
Industri peralatan komunikasi lainnya
28140
Industri bearing, roda gigi dan elemen penggerak mesin
Industri televisi dan/atau perakitan televisi
28151
Industri oven, perapian dan tungku pembakar sejenis
yang tidak menggunakan arus listrik
Industri peralatan perekam, penerima dan
28152
Industri oven, perapian dan tungku pembakar sejenis
pengganda audio dan video, bukan industri
yang menggunakan arus listrik
televisi
Industri peralatan audio dan video elektronik 28160
Industri alat pengangkat dan pemindah
lainnya
Industri alat ukur dan alat uji manual
28171
Industri mesin kantor dan akuntansi manual
Industri alat ukur dan alat uji elektrik
28172
Industri mesin kantor dan akuntansi elektrik
Industri alat ukur dan alat uji elektronik
28173
Industri mesin kantor dan akuntansi elektronik
Industri alat uji dalam proses industri
28174
Industri mesin fotocopi
Industri alat ukur waktu
28179
Industri mesin dan peralatan kantor lainnya
Industri peralatan iradiasi/sinar x,
28180
Industri perkakas tangan yang digerakkan tenaga
perlengkapan dan sejenisnya
Industri peralatan elektromedikal dan
28191
Industri mesin untuk pembungkus, pembotolan dan
elektroterapi
pengalengan
Industri peralatan fotografi
28192
Industri mesin timbangan
Industri kamera cinematografi proyektor dan 28193
Industri mesin pendingin
perlengkapannya
Industri teropong dan instrumen optik bukan 28199
Industri mesin untuk keperluan umum lainnya ytdl
kaca mata
Industri media magnetik dan media optik
28210
Industri mesin pertanian dan kehutanan
Industri motor listrik
28221
Industri mesin dan perkakas mesin untuk pengerjaan
logam
Industri mesin pembangkit listrik
28222
Industri mesin dan perkakas mesin untuk pengerjaan
kayu
Industri pengubah tegangan
28223
Industri mesin dan perkakas mesin untuk pengerjaan
(transformator), pengubah arus (rectifier)
bahan bukan logam dan kayu
dan pengontrol tegangan (voltage stabilizer)
Industri peralatan pengontrol dan
28224
Industri mesin dan perkakas mesin untuk pengelasan
pendistribusian listrik
yang menggunakan arus listrik
Industri batu baterai
28230
Industri mesin metalurgi
Industri akumulator listrik
28240
Industri mesin penambangan, penggalian dan konstruksi
Industri kabel serat optik
28250
Industri mesin pengolahan makanan, minuman dan
tembakau
Industri kabel listrik dan elektronik lainnya
28261
Industri kabinet mesin jahit
Industri perlengkapan kabel
28262
Industri mesin jahit serta mesin cuci dan mesin
pengering untuk keperluan niaga
Industri bola lampu pijar, lampu penerangan
28263
Industri mesin tekstil
terpusat dan lampu ultra violet
Industri lampu tabung gas (lampu
28264
Industri jarum mesin jahit, rajut, bordir dan sejenisnya
pembuang listrik)
Industri peralatan penerangan untuk alat
28265
Industri mesin penyiapan dan pembuatan produk kulit
transportasi
Industri lampu led
28291
Industri mesin percetakan
Industri peralatan penerangan lainnya
28292
Industri mesin pabrik kertas
Industri peralatan listrik rumah tangga
28299
Industri mesin keperluan khusus lainnya
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27520

29300
30111
30112
30113
30120
30200
30300
30400
30911
30912
30921
30922
30990
31001
31002
31003
31004
31009
32111
32112
32113
32114
32115
32119
32120
32201
32202
32300
32401

35101
35102
35103
35104

38

INDUSTRI PENGOLAHAN (Kategori C)
Industri peralatan elektrotermal rumah
29100
Industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih
tangga
29200
Industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau
lebih dan industri trailer dan semi trailer
Industri suku cadang dan aksesori
32402
Industri mainan anak-anak
kendaraan bermotor roda empat atau lebih
Industri kapal dan perahu
32501
Industri furnitur untuk operasi, perawatan kedokteran
dan kedokteran gigi
Industri bangunan lepas pantai dan
32502
Industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi,
bangunan terapung
perlengkapan orthopaedic dan prosthetic
Industri peralatan, perlengkapan dan bagian
32503
Industri kaca mata
kapal
Industri pembuatan kapal dan perahu untuk
32509
Industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi serta
tujuan wisata atau rekreasi dan olahraga
perlengkapan lainnya
Industri lokomotif dan gerbong kereta
32901
Industri alat tulis dan gambar termasuk
perlengkapannya
Industri pesawat terbang dan
32902
Industri pita mesin tulis/gambar
perlengkapannya
Industri kendaraan perang
32903
Industri kerajinan ytdl
Industri sepeda motor roda dua dan tiga
32904
Industri peralatan untuk pelindung keselamatan
Industri komponen dan perlengkapan
32905
Industri serat sabut kelapa
sepeda motor roda dua dan tiga
Industri sepeda dan kursi roda termasuk
32909
Industri pengolahan lainnya ytdl
becak
Industri perlengkapan sepeda dan kursi roda 33111
Reparasi produk logam siap pasang untuk bangunan,
termasuk becak
tangki, tandon air dan generator uap
Industri alat angkutan lainnya ytdl
33112
Reparasi produk senjata dan amunisi
Industri furnitur dari kayu
33119
Reparasi produk logam pabrikasi lainnya
Industri furnitur dari rotan dan atau bambu
33121
Reparasi mesin untuk keperluan umum
Industri furnitur dari plastik
33122
Reparasi mesin untuk keperluan khusus
Industri furnitur dari logam
33131
Reparasi alat ukur, alat uji dan peralatan navigasi dan
pengontrol
Industri furnitur lainnya
33132
Reparasi peralatan irradiasi, elektromedis dan
elektrotherapi
Industri permata
33133
Reparasi peralatan fotografi dan optik
Industri barang perhiasan dari logam mulia
33141
Reparasi motor listrik, generator dan transformator
untuk keperluan pribadi
Industri barang perhiasan dari logam mulia
33142
Reparasi baterai dan akumulator listrik
bukan untuk keperluan pribadi
Industri barang dari logam mulia untuk
33149
Reparasi peralatan listrik lainnya
keperluan teknik dan atau laboratorium
Industri perhiasan mutiara
33151
Reparasi kapal, perahu dan bangunan terapung
Industri barang lainnya dari logam mulia
33152
Reparasi lokomotif dan gerbong kereta
Industri perhiasan imitasi dan barang sejenis 33153
Reparasi pesawat terbang
Industri alat musik tradisional
33159
Reparasi alat angkutan lainnya, bukan kendaraan
bermotor
Industri alat musik bukan tradisional
33190
Reparasi peralatan lainnya
Industri alat olahraga
33200
Instalasi/pemasangan mesin dan peralatan industri
Industri alat permainan
PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS DAN UDARA DINGIN (Kategori D)
Pembangkitan tenaga listrik
35201
Pengadaan gas alam dan buatan
Transmisi tenaga listrik
35202
Distribusi gas alam dan buatan
Distribusi tenaga listrik
35203
Pengadaan gas bio
Aktivitas penunjang kelistrikan
35301
Pengadaan uap/air panas dan udara dingin
35302
Produksi es
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PENGELOLAAN AIR, PENGELOLAAN AIR LIMBAH, PENGELOLAAN DAN DAUR ULANG SAMPAH, DAN AKTIVITAS
REMEDIASI (Kategori E)
36001
Penampungan, penjernihan dan penyaluran 38120
Pengumpulan sampah berbahaya
air minum
36002
Penampungan dan penyaluran air baku
38211
Pengelolaan dan pembuangan sampah tidak berbahaya
36003
Aktivitas penunjang pengelolaan air
38212
Produksi kompos sampah organik
37011
Pengumpulan air limbah tidak berbahaya
38220
Pengelolaan dan pembuangan sampah berbahaya
37012
Pengumpulan air limbah berbahaya
38301
Daur ulang barang logam
37021
Pengelolaan dan pembuangan air limbah
38302
Daur ulang barang bukan logam
tidak berbahaya
37022
Pengelolaan dan pembuangan air limbah
39000
Aktivitas remediasi dan pengelolaan sampah lainnya
berbahaya
38110
Pengumpulan sampah tidak berbahaya
KONSTRUKSI (Kategori F)
42919
Konstruksi bangunan sipil lainnya ytdl
42920
Pemasangan bangunan prafabrikasi untuk konstruksi
bangunan sipil lainnya
industri
43110
Pembongkaran
perbelanjaan
43120
Penyiapan lahan
kesehatan
43211
Instalasi listrik
pendidikan
43212
Instalasi telekomunikasi
penginapan
43213
Instalasi navigasi laut dan sungai
tempat hiburan dan
43214
Instalasi navigasi udara

41011
41012

Konstruksi gedung tempat tinggal
Konstruksi gedung perkantoran

41013
41014
41015
41016
41017
41018

Konstruksi gedung
Konstruksi gedung
Konstruksi gedung
Konstruksi gedung
Konstruksi gedung
Konstruksi gedung
olahraga
Konstruksi gedung lainnya
Pemasangan bangunan prafabrikasi untuk
gedung
Konstruksi jalan raya
Konstruksi jembatan dan jalan layang
Konstruksi landasan pacu pesawat terbang
Konstruksi jalan rel dan jembatan rel
Konstruksi terowongan
Pemasangan bangunan prafabrikasi untuk
konstruksi jalan dan jalan rel
Konstruksi jaringan irigasi
Konstruksi bangunan pengolahan,
penyaluran dan penampungan air minum,
air limbah dan drainase
Konstruksi bangunan elektrikal
Konstruksi telekomunikasi sarana bantu
navigasi laut dan rambu sungai
Konstruksi telekomunikasi navigasi udara
Konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta
api
Konstruksi sentral telekomunikasi
Pembuatan/pengeboran sumur air tanah
Konstruksi jaringan elektrikal dan
telekomunikasi lainnya
Pemasangan bangunan prafabrikasi untuk
konstruksi jaringan saluran irigasi,
komunikasi dan limbah
Konstruksi bangunan prasarana sumber
daya air
Konstruksi bangunan pelabuhan bukan
perikanan

41019
41020
42111
42112
42113
42114
42115
42120
42211
42212
42213
42214
42215
42216
42217
42218
42219
42220
42911
42912

43215
43216

Instalasi sinyal dan telekomunikasi kereta api
Instalasi sinyal dan rambu-rambu jalan raya

43217
43221
43222
43223
43224
43291

Instalasi
Instalasi
Instalasi
Instalasi
Instalasi
Instalasi

43292
43299

Instalasi meteorologi, klimatologi dan geofisika
Instalasi konstruksi lainnya ytdl

43301
43302

Pengerjaan pemasangan kaca dan alumunium
Pengerjaan lantai, dinding, peralatan saniter dan plafon

43303
43304

Pengecatan
Dekorasi interior

43305
43309
43901

Dekorasi eksterior
Penyelesaian konstruksi bangunan lainnya
Pemasangan pondasi dan tiang pancang

43902

Pemasangan perancah (steiger)

43903

Pemasangan atap/roof covering

43904

Pemasangan kerangka baja
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elektronika
saluran air (plambing)
pemanas dan geotermal
minyak dan gas
pendingin dan ventilasi udara
mekanikal
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KONSTRUKSI (Kategori F)
Konstruksi bangunan pelabuhan perikanan
43905
Penyewaan alat konstruksi dengan operator
Konstruksi bangunan pengolahan dan
43909
Konstruksi khusus lainnya ytdl
penampungan barang minyak dan gas
Pengerukan

42913
42914
42915

PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR)

(Kategori G)

45101

Perdagangan besar mobil baru

45406

45102
45103

Perdagangan besar mobil bekas
Perdagangan eceran mobil baru

45407
46100

45104
45201
45202
45301

Perdagangan eceran mobil bekas
Reparasi mobil
Pencucian dan salon mobil
Perdagangan besar suku cadang dan
aksesori mobil
Perdagangan eceran suku cadang dan
aksesori mobil
Perdagangan besar sepeda motor baru
Perdagangan besar sepeda motor bekas
Perdagangan eceran sepeda motor baru
Perdagangan eceran sepeda motor bekas

46201
46202
46203
46204

Perdagangan eceran suku cadang sepeda motor dan
aksesorinya
Reparasi dan perawatan sepeda motor
Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau
kontrak
Perdagangan besar padi dan palawija
Perdagangan besar buah yang mengandung minyak
Perdagangan besar bunga dan tanaman hias
Perdagangan besar tembakau rajangan

46205

Perdagangan besar binatang hidup

46206
46207
46208
46209

besar
besar
besar
besar

Perdagangan besar suku cadang sepeda
motor dan aksesorinya
Perdagangan besar buah-buahan

46311

Perdagangan
Perdagangan
Perdagangan
Perdagangan
lainnya
Perdagangan

besar komputer dan perlengkapan

Perdagangan besar sayuran
Perdagangan besar kopi, teh dan kakao
Perdagangan besar minyak dan lemak
nabati
Perdagangan besar bahan makanan dan
minuman hasil pertanian lainnya
Perdagangan besar daging sapi dan daging
sapi olahan
Perdagangan besar daging ayam dan daging
ayam olahan
Perdagangan besar daging dan daging
olahan lainnya
Perdagangan besar hasil olahan perikanan

46512
46521
46522

Perdagangan
komputer
Perdagangan
Perdagangan
Perdagangan
dvd kosong
Perdagangan

Perdagangan besar telur dan hasil olahan
telur
Perdagangan besar susu dan produk susu

46594

Perdagangan besar minyak dan lemak
hewani
Perdagangan besar gula, coklat dan
kembang gula
Perdagangan besar produk roti

46610

Perdagangan besar minuman beralkohol
Perdagangan besar minuman non alkohol
bukan susu

46632
46633

45302
45401
45402
45403
45404
45405
46312
46313
46314
46315
46319
46321
46322
46323
46324
46325
46326
46327
46331
46332
46333
46334

40

46511

46523
46530
46591
46592
46593

46599

46620
46631

hasil perikanan
hasil kehutanan dan perburuan
kulit dan kulit jangat
hasil pertanian dan hewan hidup

besar beras

besar piranti lunak
besar suku cadang elektronik
besar disket, pita audio dan video, cd dan
besar peralatan telekomunikasi

Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan
pertanian
Perdagangan besar mesin kantor dan industri, suku
cadang dan perlengkapannya
Perdagangan besar alat transportasi laut, suku cadang
dan perlengkapannya
Perdagangan besar alat transportasi darat (bukan mobil,
sepeda motor, dan sejenisnya), suku cadang dan
perlengkapannya
Perdagangan besar alat transportasi udara, suku cadang
dan perlengkapannya
Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan
lainnya
Perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas dan
produk ybdi
Perdagangan besar logam dan bijih logam
Perdagangan besar barang logam untuk bahan
konstruksi
Perdagangan besar kaca
Perdagangan besar genteng, batu bata, ubin dan
sejenisnya dari tanah liat, kapur, semen atau kaca
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PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR)

(Kategori G)

46335
46339

46634
46635

Perdagangan besar semen, kapur, pasir dan batu
Perdagangan besar bahan konstruksi dari porselen

46636
46637
46638
46639

Perdagangan
Perdagangan
Perdagangan
Perdagangan

46691

Perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar

46692
46693

Perdagangan
Perdagangan
kedokteran
Perdagangan
dasar
Perdagangan

46492
46493

Perdagangan besar rokok dan tembakau
Perdagangan besar makanan dan minuman
lainnya
Perdagangan besar tekstil
Perdagangan besar pakaian
Perdagangan besar alas kaki
Perdagangan besar barang lainnya dari
tekstil
Perdagangan besar tekstil, pakaian dan alas
kaki lainnya
Perdagangan besar alat tulis dan gambar
Perdagangan besar barang percetakan dan
penerbitan dalam berbagai bentuk
Perdagangan besar alat fotografi dan
barang optik
Perdagangan besar peralatan dan
perlengkapan rumah tangga
Perdagangan besar farmasi
Perdagangan besar obat tradisional

46494
46495
46496

Perdagangan besar kosmetik
Perdagangan besar alat olahraga
Perdagangan besar alat musik

46699
46900
47111

46497

Perdagangan besar perhiasan dan jam

47112

46498

Perdagangan besar alat permainan dan
mainan anak-anak

47191

46499

Perdagangan besar berbagai barang dan
perlengkapan rumah tangga lainnya ytdl

47192

47211

Perdagangan eceran padi dan palawija

47529

47212

Perdagangan eceran buah-buahan

47530

47213
47214

Perdagangan eceran sayuran
Perdagangan eceran hasil peternakan

47591
47592

47215

Perdagangan eceran hasil perikanan

47593

47216

47594

47219

Perdagangan eceran hasil kehutanan dan
perburuan
Perdagangan eceran hasil pertanian lainnya

47221

Perdagangan eceran minuman beralkohol

47596

47222

Perdagangan eceran minuman tidak
beralkohol
Perdagangan eceran khusus rokok dan
tembakau di toko

47597

46411
46412
46413
46414
46419
46421
46422
46430
46491

47230

46694
46695
46696
46697

47595

47599

besar
besar
besar
besar

bahan konstruksi dari kayu
cat
berbagai macam material bangunan
bahan konstruksi lainnya

besar pupuk dan produk agrokimia
besar alat laboratorium, farmasi dan
besar karet dan plastik dalam bentuk
besar kertas dan karton

Perdagangan besar barang dari kertas dan karton
Perdagangan besar barang bekas dan sisa-sisa tak
terpakai (scrap)
Perdagangan besar produk lainnya ytdl
Perdagangan besar berbagai macam barang
Perdagangan eceran berbagai macam barang yang
utamanya makanan, minuman atau tembakau di
supermarket/minimarket
Perdagangan eceran berbagai macam barang yang
utamanya makanan, minuman atau tembakau bukan di
supermarket/minimarket (tradisional)
Perdagangan eceran berbagai macam barang yang
utamanya bukan makanan, minuman atau tembakau di
toserba (department store)
Perdagangan eceran berbagai macam barang yang
utamanya bukan makanan, minuman atau tembakau
(barang-barang kelontong) bukan di toserba
(department store)
Perdagangan eceran bahan dan barang konstruksi
lainnya
Perdagangan eceran khusus karpet, permadani dan
penutup dinding dan lantai di toko
Perdagangan eceran furnitur
Perdagangan eceran peralatan listrik rumah tangga dan
peralatan penerangan dan perlengkapannya
Perdagangan eceran barang pecah belah dan
perlengkapan dapur dari plastik
Perdagangan eceran barang pecah belah dan
perlengkapan dapur dari batu atau tanah liat
Perdagangan eceran barang pecah belah dan
perlengkapan dapur dari kayu, bambu atau rotan
Perdagangan eceran barang pecah belah dan
perlengkapan dapur bukan dari plastik, batu, tanah liat,
kayu, bambu atau rotan
Perdagangan eceran alat musik
Perdagangan eceran peralatan dan perlengkapan rumah
tangga lainnya dalam subgolongan 4759
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PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR)

(Kategori G)

47241
47242

47611
47612

Perdagangan eceran alat tulis menulis dan gambar
Perdagangan eceran hasil pencetakan dan penerbitan

47620

Perdagangan eceran khusus rekaman musik dan video
di toko
Perdagangan eceran khusus peralatan olahraga di toko

47245

Perdagangan eceran beras
Perdagangan eceran roti, kue kering, serta
kue basah dan sejenisnya
Perdagangan eceran kopi, gula pasir dan
gula merah
Perdagangan eceran tahu, tempe, tauco dan
oncom
Perdagangan eceran daging dan ikan olahan

47249

Perdagangan eceran makanan lainnya

47650

47301

Perdagangan eceran
kendaraan di SPBU
Perdagangan eceran
solar di toko
Perdagangan eceran
toko
Perdagangan eceran
perlengkapannya
Perdagangan eceran
dan sejenisnya
Perdagangan eceran
Perdagangan eceran
Perdagangan eceran
Perdagangan eceran
dan video di toko
Perdagangan eceran

bahan bakar

47711

premium, premix dan

47712

minyak pelumas di

47713

komputer dan

47714

peralatan video game

47721

Perdagangan eceran tas, dompet, koper, ransel dan
sejenisnya
Perdagangan eceran bahan kimia

piranti lunak (software)
alat telekomunikasi
mesin kantor
khusus peralatan audio

47722
47723
47724
47725

Perdagangan
Perdagangan
Perdagangan
Perdagangan

tekstil

47726

Perdagangan eceran alat laboratorium, farmasi dan
kesehatan
Perdagangan eceran aromatik/penyegar (minyak atsiri)

47243
47244

47302
47303
47411
47412
47413
47414
47415
47420
47511
47512
47513
47521
47522
47523
47524
47525
47526
47527
47528
47741
47742
47743
47744
47745

42

Perdagangan eceran perlengkapan rumah
tangga dari tekstil
Perdagangan eceran perlengkapan jahit
menjahit
Perdagangan eceran barang logam untuk
bahan konstruksi
Perdagangan eceran kaca
Perdagangan eceran genteng, batu bata,
ubin dan sejenisnya dari tanah liat, kapur,
semen atau kaca
Perdagangan eceran semen, kapur, pasir
dan batu
Perdagangan eceran bahan konstruksi dari
porselen
Perdagangan eceran bahan konstruksi dari
kayu
Perdagangan eceran cat, pernis dan lak
Perdagangan eceran berbagai macam
material bangunan
Perdagangan eceran barang bekas
perlengkapan rumah tangga
Perdagangan eceran pakaian, alas kaki dan
pelengkap pakaian bekas
Perdagangan eceran barang perlengkapan
pribadi bekas
Perdagangan eceran barang listrik dan
elektronik bekas
Perdagangan eceran bahan konstruksi dan

47630
47640

47727
47729

Perdagangan eceran khusus alat permainan dan mainan
anak-anak di toko
Perdagangan eceran kertas, kertas karton dan barang
dari kertas/karton
Perdagangan eceran pakaian
Perdagangan eceran sepatu, sandal dan alas kaki
lainnya
Perdagangan eceran pelengkap pakaian

eceran
eceran
eceran
eceran

barang farmasi di apotik
barang farmasi bukan di apotik
obat tradisional
kosmetik

47731

Perdagangan eceran lainnya bukan yang tercakup pada
kelompok 47721 s.d. 47727
Perdagangan eceran alat fotografi dan perlengkapannya

47732
47733

Perdagangan eceran alat optik dan perlengkapannya
Perdagangan eceran kaca mata

47734

Perdagangan eceran jam

47735

Perdagangan eceran barang perhiasan

47736

Perdagangan eceran perlengkapan pengendara
kendaraan bermotor
Perdagangan eceran pembungkus dari plastik
Perdagangan eceran khusus barang baru lainnya ytdl

47737
47739

47813
47814
47815
47816

Perdagangan eceran
sayur-sayuran
Perdagangan eceran
hasil peternakan
Perdagangan eceran
hasil perikanan
Perdagangan eceran

kaki lima dan los pasar komoditi
kaki lima dan los pasar komoditi
kaki lima dan los pasar komoditi
kaki lima dan los pasar komoditi
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PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR)

(Kategori G)

47746
47749
47751

sanitasi bekas
Perdagangan eceran barang antik

47819
47821
47822

47752

Perdagangan eceran barang bekas lainnya
Perdagangan eceran hewan piaraan (pet
animals)
Perdagangan eceran hewan ternak

47753

Perdagangan eceran ikan hias

47824

47754

Perdagangan eceran pakan
ternak/unggas/ikan dan hewan piaraan
Perdagangan eceran bunga potong/florist
Perdagangan eceran tanaman hias, bibit
buah-buahan dan tanaman obat
Perdagangan eceran pupuk dan
pemberantas hama
Perdagangan eceran perlengkapan dan
media tanaman hias
Perdagangan eceran minyak tanah
Perdagangan eceran gas elpiji
Perdagangan eceran bahan bakar lainnya

47825

Perdagangan eceran barang kerajinan dari
kayu, bambu, rotan, pandan, rumput dan
sejenisnya
Perdagangan eceran barang kerajinan dari
kulit, tulang, tanduk, gading, bulu dan
binatang/hewan yang diawetkan
Perdagangan eceran barang kerajinan dari
logam
Perdagangan eceran barang kerajinan dari
keramik
Perdagangan eceran lukisan
Perdagangan eceran barang kerajinan dan
lukisan lainnya
Perdagangan eceran mesin pertanian dan
perlengkapannya
Perdagangan eceran mesin jahit dan
perlengkapannya

47834

47851

47796

Perdagangan eceran mesin lainnya dan
perlengkapannya
Perdagangan eceran alat transportasi darat
tidak bermotor dan perlengkapannya
Perdagangan eceran alat transportasi air
dan perlengkapannya
Perdagangan eceran alat-alat pertanian

47797

Perdagangan eceran alat-alat pertukangan

47855

47811

Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar
komoditi padi dan palawija
Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar
komoditi buah-buahan

47859

47761
47762
47763
47764
47771
47772
47779
47781
47782
47783
47784
47785
47789
47791
47792
47793
47794
47795

47812

47823

47826
47827
47828
47829
47831
47832
47833

hasil kehutanan dan perburuan
Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi
tanaman hias dan hasil pertanian lainnya
Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar beras
Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar roti, kue
kering, kue basah dan sejenisnya
Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kopi, gula
pasir, gula merah dan sejenisnya
Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar tahu,
tempe, tauco dan oncom
Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar daging
olahan dan ikan olahan
Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar minuman
Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar rokok dan
tembakau
Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pakan
ternak, pakan unggas dan pakan ikan
Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi
makanan dan minuman ytdl
Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar tekstil
Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pakaian
Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar sepatu,
sandal dan alas kaki lainnya
Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pelengkap
pakaian dan benang

47841

Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar bahan
kimia

47842

Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar farmasi

47843

Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar obat
tradisional
Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kosmetik
Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pupuk dan
pemberantas hama
Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar
aromatik/penyegar (minyak atsiri)
Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar bahan
kimia, farmasi, kosmetik dan alat laboratorium dan ybdi
ytdl
Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kaca mata

47844
47845
47846
47849

47852
47853
47854

47861
47862

Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang
perhiasan
Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar jam
Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar
dompet, koper, ransel dan sejenisnya
Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar
perlengkapan pengendara sepeda motor
Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar
keperluan pribadi lainnya
Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar
elektronik
Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar
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barang
barang
alat dan

43

PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR)

(Kategori G)

47863
47864
47865
47866

47867
47869
47871
47872
47873
47874
47875
47876
47877
47879

47881
47882
47883
47891
47892
47893

49110
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Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar
barang pecah belah dan perlengkapan
dapur dari plastik/melamin
Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar
barang pecah belah dan perlengkapan
dapur dari batu atau tanah liat
Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar
barang dan perlengkapan dapur dari kayu,
bambu atau rotan
Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar
barang pecah belah dan perlengkapan
dapur bukan dari plastik, batu, tanah liat,
kayu, bambu atau rotan
Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar
alat kebersihan
Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar
perlengkapan rumah tangga lainnya

47894

Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar
kertas, karton dan barang dari kertas
Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar
alat tulis menulis dan gambar
Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar
hasil pencetakan, penerbitan dan piranti
lunak (software)
Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar
alat olahraga dan alat musik
Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar
alat fotografi, alat optik dan
perlengkapannya
Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar
mesin kantor
Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar
peralatan telekomunikasi
Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar
campuran kertas, karton, barang dari
kertas, alat tulis-menulis, alat gambar, hasil
pencetakan, penerbitan dan lainnya
Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar
barang kerajinan
Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar
mainan anak-anak
Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar
lukisan
Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar
hewan hidup

47912

Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar
bahan bakar minyak, gas, minyak pelumas
dan bahan bakar lainnya
Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar
barang antik

47998

47895
47896

perlengkapan listrik
Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang
bekas perlengkapan rumah tangga
Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pakaian,
alas kaki, perlengkapan pakaian dan barang
perlengkapan pribadi bekas
Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang
listrik dan elektronik bekas

47897

Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang
bekas campuran

47899

Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang
lainnya
Perdagangan eceran melalui media untuk komoditi
makanan, minuman, tembakau, kimia, farmasi, kosmetik
dan alat laboratorium
Perdagangan eceran melalui media untuk komoditi
tekstil, pakaian, alas kaki dan barang keperluan pribadi
Perdagangan eceran melalui media untuk barang
perlengkapan rumah tangga dan perlengkapan dapur
Perdagangan eceran melalui media untuk barang
campuran sebagaimana tersebut dalam 47911 s.d.
47913
Perdagangan eceran melalui media untuk berbagai
macam barang lainnya
Perdagangan eceran atas dasar balas jasa (fee) atau
kontrak

47911

47913
47914
47919
47920
47991
47992
47993

47994
47995
47996
47997

47999

Perdagangan eceran keliling komoditi makanan dari
hasil pertanian
Perdagangan eceran keliling komoditi makanan,
minuman atau tembakau hasil industri pengolahan
Perdagangan eceran keliling bahan kimia, farmasi,
kosmetik dan alat laboratorium
Perdagangan eceran keliling tekstil, pakaian, alas kaki
dan barang keperluan pribadi
Perdagangan eceran keliling perlengkapan rumah
tangga dan perlengkapan dapur
Perdagangan eceran keliling bahan bakar dan minyak
pelumas
Perdagangan eceran keliling kertas, barang dari kertas,
alat tulis, barang cetakan, alat olahraga, alat musik, alat
fotografi dan komputer
Perdagangan eceran keliling barang kerajinan, mainan
anak-anak dan lukisan
Perdagangan eceran bukan di toko, kios, kaki lima dan
los pasar lainnya YTDL

PENGANGKUTAN DAN PERGUDANGAN (Kategori H)
Angkutan jalan rel jarak jauh untuk
49221
Angkutan bus pariwisata
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49120
49211
49212
49213
49214
49215
49216
49219
49422
49423
49424
49425
49429
49431
49432
49433
49441
49442
49450
50111
50112
50113
50114
50121
50122
50123
50131
50132
50133
50134
50135
50141
50142
50143
50144

PENGANGKUTAN DAN PERGUDANGAN (Kategori H)
penumpang
Angkutan jalan rel untuk barang
49229
Angkutan bus tidak bertrayek lainnya
Angkutan bus Antar Kota Antar Provinsi
49300
Angkutan melalui saluran pipa
(AKAP)
Angkutan bus perbatasan
49411
Angkutan perbatasan bukan bus, bertrayek
Angkutan bus Antar Kota Dalam Provinsi
49412
Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) bukan bus,
(AKDP)
bertrayek
Angkutan bus kota
49413
Angkutan perkotaan bukan bus, bertrayek
Angkutan bus lintas batas negara
49414
Angkutan perdesaan bukan bus, bertrayek
Angkutan bus khusus
49415
Angkutan darat khusus bukan bus
Angkutan bus bertrayek lainnya
49421
Angkutan taksi
Angkutan sewa
Angkutan tidak bermotor untuk penumpang
50221
Angkutan sungai dan danau untuk barang umum dan
atau hewan
Angkutan ojek motor
50222
Angkutan sungai dan danau untuk barang khusus
Angkutan darat wisata
50223
Angkutan sungai dan danau untuk barang berbahaya
Angkutan darat lainnya untuk penumpang
50224
Angkutan penyeberangan umum antarprovinsi untuk
barang
Angkutan bermotor untuk barang umum
50225
Angkutan penyeberangan perintis antarprovinsi untuk
barang
Angkutan bermotor untuk barang khusus
50226
Angkutan penyeberangan umum antarkabupaten/kota
untuk barang
Angkutan tidak bermotor untuk barang
50227
Angkutan penyeberangan perintis antarkabupaten/kota
umum
untuk barang
Angkutan jalan rel perkotaan
50228
Angkutan penyeberangan umum dalam kabupaten/kota
untuk barang
Angkutan jalan rel wisata
50229
Angkutan penyeberangan lainnya untuk barang
termasuk penyeberangan antarnegara
Angkutan jalan rel lainnya
51101
Angkutan udara berjadwal dalam negeri umum untuk
penumpang
Angkutan laut dalam negeri liner untuk
51102
Angkutan udara berjadwal dalam negeri perintis untuk
penumpang
penumpang
Angkutan laut dalam negeri tramper untuk
51103
Angkutan udara berjadwal luar negeri untuk
penumpang
penumpang
Angkutan laut dalam negeri untuk wisata
51104
Angkutan udara tidak berjadwal dalam negeri umum
untuk penumpang
Angkutan laut dalam negeri perintis untuk
51105
Angkutan udara tidak berjadwal dalam negeri perintis
penumpang
untuk penumpang
Angkutan laut luar negeri liner untuk
51106
Angkutan udara untuk olahraga
penumpang
Angkutan laut luar negeri tramper untuk
51107
Angkutan udara untuk wisata
penumpang
Angkutan laut luar negeri untuk wisata
51109
Angkutan udara untuk penumpang lainnya
Angkutan laut dalam negeri liner untuk
51201
Angkutan udara berjadwal dalam negeri umum untuk
barang
barang
Angkutan laut dalam negeri tramper untuk
51202
Angkutan udara berjadwal dalam negeri perintis untuk
barang
barang
Angkutan laut dalam negeri untuk barang
51203
Angkutan udara berjadwal luar negeri untuk barang
khusus
Angkutan laut dalam negeri perintis untuk
51204
Angkutan udara tidak berjadwal dalam negeriumum
barang
untuk barang
Angkutan laut dalam negeri pelayaran
51205
Angkutan udara tidak berjadwal dalam negeri perintis
rakyat
untuk barang
Angkutan laut luar negeri liner untuk barang 52101
Pergudangan dan penyimpanan
Angkutan laut luar negeri tramper untuk barang
52102
Aktivitas cold storage
Angkutan laut luar negeri untuk barang khusus 52103
Aktivitas bounded warehousing atau wilayah kawasan berikat
Angkutan laut luar negeri pelayaran rakyat
52109
Pergudangan dan penyimpanan lainnya
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50211
50212
50213
50214
50215
50216
50217
50218
50219

52224
52229
52230
52240
52291
52292
52293
52294

55111
55112
55113
55114
55115
55120
55130
55191
55192
55193
55194
55195
55199

58110
58120
58130

46

PENGANGKUTAN DAN PERGUDANGAN (Kategori H)
Angkutan sungai dan danau liner (trayek
52211
Aktivitas terminal darat
tetap dan teratur) untuk penumpang
Angkutan sungai dan danau tramper (trayek
52212
Aktivitas stasiun kereta api
tidak tetap dan tidak teratur) untuk penumpang
Angkutan sungai dan danau untuk wisata
52213
Aktivitas jalan tol
dan ybdi
Angkutan penyeberangan antarprovinsi
52214
Aktivitas perparkiran di badan jalan (on street parking)
untuk penumpang
Angkutan penyeberangan perintis
52215
Aktivitas perparkiran di luar badan jalan (off street
antarprovinsi untuk penumpang
parking)
Angkutan penyeberangan
52219
Aktivitas penunjang angkutan darat lainnya
antarkabupaten/kota untuk penumpang
Angkutan penyeberangan perintis
52221
Aktivitas pelayanan kepelabuhanan laut
antarkabupaten/kota untuk penumpang
Angkutan penyeberangan dalam
52222
Aktivitas pelayanan kepelabuhanan sungai dan danau
kabupaten/kota untuk penumpang
Angkutan penyeberangan lainnya untuk
52223
Aktivitas pelayanan kepelabuhanan penyeberangan
penumpang termasuk penyeberangan
antarnegara
Aktivitas pelabuhan perikanan
Aktivitas penunjang angkutan perairan
lainnya
Aktivitas kebandarudaraan
Penanganan kargo (bongkar muat barang)
Jasa Pengurusan Transportasi (JPT)
Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan
Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA & EAD)
Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal (EMKL)
Aktivitas Ekspedisi Muatan Pesawat Udara
(EMPU)

52295
52299

Angkutan multimoda
Aktivitas penunjang angkutan lainnya ytdl

53101
53102
53103
53201

Pos Universal
Pos Komersial
Agen Pos
Aktivitas kurir

53202

Aktivitas Agen Kurir

PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM (Kategori I)
Hotel bintang lima
55900
Penyediaan akomodasi lainnya
Hotel bintang empat
56101
Restoran
Hotel bintang tiga
56102
Warung makan
Hotel bintang dua
56103
Kedai makanan
Hotel bintang satu
56104
Penyediaan makanan keliling/tempat tidak tetap
Hotel melati
56109
Restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya
Pondok wisata
56210
Jasa boga untuk suatu event tertentu (event catering)
Penginapan remaja (youth hostel)
56290
Penyediaan makanan lainnya
Bumi perkemahan
56301
Bar
Persinggahan karavan
56302
Kelab malam atau diskotik yang utamanya
menyediakan minuman
Vila
56303
Rumah minum/kafe
Apartemen hotel
56304
Kedai minuman
Penyediaan akomodasi jangka pendek
56305
Rumah/kedai obat tradisional
lainnya
56306
Penyediaan minuman keliling/tempat tidak tetap
INFORMASI DAN KOMUNIKASI (Kategori J)
Penerbitan buku
61200
Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel
Penerbitan direktori dan mailing list
61300
Aktivitas telekomunikasi satelit
Penerbitan surat kabar, jurnal dan buletin
61911
Jasa panggilan premium (premium call)
atau majalah
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58190
58200
59111
59112
59121
59122
59131
59132
59140
59201
59202
60101
60102
60201
60202
61100
62021
62029
62090
63111
63112

64110
64121
64122
64123
64124
64125
64126
64127
64131
64132
64133
64134
64141
64142
64151

INFORMASI DAN KOMUNIKASI (Kategori J)
Aktivitas penerbitan lainnya
61912
Jasa sms premium
Penerbitan piranti lunak (software)
61919
Jasa nilai tambah teleponi lainnya
Aktivitas produksi film, video dan program
61921
Internet service provider
televisi oleh pemerintah
Aktivitas produksi film, video dan program
61922
Jasa sistem komunikasi
televisi oleh swasta
Aktivitas pasca produksi film, video dan
61923
Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik (ITKP)
program televisi oleh pemerintah
Aktivitas pasca produksi film, video dan
61924
Jasa Interkoneksi Internet (NAP)
program televisi oleh swasta
Aktivitas distribusi film, video dan program
61925
Jasa Penyedia Konten melalui jaringan bergerak seluler
televisi oleh pemerintah
atau jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas
terbatas
Aktivitas distribusi film, video dan program
61929
Jasa multimedia lainnya
televisi oleh swasta
Aktivitas pemutaran film
61991
Aktivitas telekomunikasi khusus untuk penyiaran
Aktivitas perekaman suara
61992
Aktivitas telekomunikasi khusus untuk keperluan sendiri
Aktivitas penerbitan musik dan buku musik
61993
Aktivitas telekomunikasi khusus untuk keperluan
pertahanan keamanan
Penyiaran radio oleh pemerintah
61994
Jasa Jual Kembali Akses Internet
Penyiaran radio oleh swasta
61995
Jasa Jual Kembali Jasa Teleponi Dasar
Aktivitas penyiaran dan pemrograman
61999
Aktivitas telekomunikasi lainnya ytdl
televisi oleh pemerintah
Aktivitas penyiaran dan pemrograman
62011
Aktivitas pengembangan video game
televisi oleh swasta
Aktivitas telekomunikasi dengan kabel
62012
Aktivitas pengembangan aplikasi perdagangan melalui
internet (E-Commerce)
62019
Aktivitas pemrograman komputer lainnya
Aktivitas konsultasi keamanan informasi
63122
Portal WEB dan/atau platform digital dengan tujuan
komersial
Aktivitas konsultasi komputer dan
63911
Aktivitas kantor berita oleh pemerintah
manajemen fasilitas komputer laiinya
Aktivitas teknologi informasi dan jasa
63912
Aktivitas kantor berita oleh swasta
komputer lainnya
Aktivitas pengolahan data
63990
Aktivitas jasa informasi lainnya ytdl
Aktivitas hosting dan ybdi
AKTIVITAS KEUANGAN DAN ASURANSI (Kategori K)
Bank sentral
65201
Reasuransi konvensional
Bank umum pemerintah/BUMN/persero
65202
Reasuransi syariah
Bank umum pemerintah daerah devisa
65301
Dana pensiun pemberi kerja
Bank umum pemerintah daerah non devisa
65302
Dana pensiun lembaga keuangan
Kantor cabang bank asing
66111
Pasar Modal (Bursa Efek)
Bank umum swasta devisa
66112
Bursa Berjangka (Komoditas)
Bank umum swasta non devisa
66121
Penjamin emisi efek (underwriter)
Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
66122
Perantara pedagang efek (broker dealer)
Bank umum syariah devisa
66123
Manager investasi
Bank umum syariah non devisa
66124
Pedagang Berjangka
Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah
66125
Pialang Berjangka
Unit usaha syariah
66126
Kegiatan Penukaran Valuta Asing (Money Changer)
Koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam
66127
Broker dan Dealer Valuta Asing
konvensional konvensional
Koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam
66191
Lembaga kliring dan penjaminan
konvensional syariah
Lembaga keuangan mikro konvensional
66192
Lembaga penyimpanan dan penyelesaian
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65111
65112
65121
65122

AKTIVITAS KEUANGAN DAN ASURANSI (Kategori K)
Lembaga keuangan mikro syariah
66193
Biro administrasi efek
Perantara moneter lainnya
66194
Kustodian (custodian)
Aktivitas perusahaan holding
66195
Wali amanat (trustee)
Trust, pembiayaan dan entitas keuangan
66196
Lembaga pemeringkat efek
sejenis
Sewa guna usaha dengan hak opsi
66197
Lembaga Kliring dan Penjaminan Berjangka
Pegadaian
66198
Pengelola Sentra Dana Berjangka
Pembiayaan konsumen (consumers credit)
66199
Aktivitas penunjang jasa keuangan lainnya ytdl
Pembiayaan kartu kredit (credit card)
66210
Aktivitas penilaian risiko dan kerugian
Pembiayaan non leasing lainnya
66221
Aktivitas agen asuransi
Modal ventura (ventura capital)
66222
Aktivitas broker asuransi
Pembiayaan anjak piutang (factoring)
66223
Aktivitas broker reasuransi
Lembaga penjaminan
66224
Aktivitas pialang asuransi
Aktivitas jasa keuangan lainnya ytdl, bukan
66225
Aktivitas pialang reasuransi
asuransi dan dana pensiun
Asuransi jiwa konvensional
66291
Aktuaria
Asuransi jiwa syariah
66292
Aktivitas penunjang asuransi dan dana pensiun lainnya
Asuransi non jiwa konvensional
66300
Aktivitas manajemen dana
Asuransi non jiwa syariah

68110
68120

R E A L E S T A T (Kategori L)
Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa
68130
Kawasan industri
Kawasan pariwisata
68200
Real estat atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak

64152
64190
64200
64300
64910
64921
64922
64923
64929
64991
64992
64993
64999

69202
70100
70201

AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS (Kategori M)
Aktivitas pengacara
Aktivitas konsultasi dokumen hukum
70202
Aktivitas konsultasi transportasi
Aktivitas konsultan kekayaan intelektual
70203
Aktivitas kehumasan
Aktivitas notaris dan pejabat pembuat akta
70204
Aktivitas konsultasi investasi dan perdagangan
tanah
berjangka
Aktivitas hukum lainnya
70209
Aktivitas konsultasi manajemen lainnya
Aktivitas akuntansi, pembukuan dan
71101
Aktivitas arsitektur
pemeriksa
Aktivitas konsultasi pajak
71102
Aktivitas keinsinyuran dan konsultasi teknis ybdi
Aktivitas kantor pusat
71201
Jasa sertifikasi
Aktivitas konsultasi pariwisata
71202
Jasa pengujian laboratorium

71203
71204
71205
71209

Jasa inspeksi periodik
Jasa inspeksi teknik instalasi
Jasa kalibrasi/metrologi
Analisis dan uji teknis lainnya

72101

Penelitian dan Pengembangan
Pengetahuan Alam
Penelitian dan Pengembangan
Teknologi dan Rekayasa
Penelitian dan Pengembangan
Kedokteran
Penelitian dan Pengembangan
Penelitian dan Pengembangan
Pertanian dan Peternakan
Penelitian dan Pengembangan
Perikanan dan Kelautan
Penelitian dan Pengembangan

69101
69102
69103
69104
69109
69201

72102
72103
72104
72105
72106
72109
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72204
72205
72206
72209
Ilmu

73100

Penelitian dan Pengembangan
Penelitian dan Pengembangan
Penelitian dan Pengembangan
Penelitian dan Pengembangan
dan Humaniora lainnya
Periklanan

Seni
Psikologi
Sejarah
Ilmu Pengetahuan Sosial

Ilmu

73201

Penelitian pasar

Ilmu

73202

Jajak pendapat masyarakat

Bioteknologi
Ilmu

74100
74201

Aktivitas perancangan khusus
Aktivitas fotografi

Ilmu

74202

Ilmu

74901

Aktivitas angkutan udara khusus pemotretan, survei
dan pemetaan
Aktivitas penerjemah atau interpreter
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72201
72202
72203

AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS (Kategori M)
Pengetahuan Alam dan Teknologi Rekayasa
lainnya
Penelitian dan Pengembangan Ilmu
74902
Aktivitas konsultasi bisnis dan broker bisnis
Pengetahuan Sosial
Penelitian dan Pengembangan Linguistik
74909
Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya ytdl
dan Sastra
Penelitian dan Pengembangan Agama
75000
Aktivitas kesehatan hewan

AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI, KETENAGAKERJAAN, AGEN PERJALANAN
DAN PENUNJANG USAHA LAINNYA (Kategori N)
77100 Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha
77309 Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak
tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan
opsi mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya ytdl
sejenisnya
77210 Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha
77400 Sewa guna usaha tanpa hak opsi aset non finansial,
tanpa hak opsi alat rekreasi dan olahraga
bukan karya hak cipta
77220 Aktivitas penyewaan kaset video, CD,
78101 Aktivitas penyeleksian dan penempatan tenaga kerja
VCD/DVD dan sejenisnya
dalam negeri
77291 Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha
78102 Aktivitas penyeleksian dan penempatan tenaga kerja luar
tanpa hak opsi alat pesta
negeri
77292 Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha
78200 Aktivitas penyediaan tenaga kerja waktu tertentu
tanpa hak opsi barang keperluan rumah
tangga dan pribadi
77293 Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha
78300 Penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi
tanpa hak opsi barang hasil pencetakan dan
sumber daya manusia
penerbitan
77294 Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha
79111 Aktivitas agen perjalanan wisata
tanpa hak opsi bunga dan tanaman hias
77295 Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha
79112 Aktivitas agen perjalanan bukan wisata
tanpa hak opsi alat musik
77299 Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha
79120 Aktivitas biro perjalanan wisata
tanpa hak opsi barang keperluan rumah
tangga dan pribadi lainnya ytdl
77301 Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha
79911 Jasa informasi pariwisata
tanpa hak opsi mesin dan peralatan industri
77302 Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha
79912 Jasa informasi wisata alam
tanpa hak opsi alat transportasi darat bukan
kendaraan bermotor roda empat atau lebih
77303 Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha
79921 Jasa pramuwisata
tanpa hak opsi alat transportasi air
77304 Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha
79922 Jasa interpreter wisata
tanpa hak opsi alat transportasi udara
77305 Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha
79990 Jasa reservasi lainnya ybdi ytdl
tanpa hak opsi mesin pertanian dan
peralatannya
77306 Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha
80100 Aktivitas keamanan swasta
tanpa hak opsi mesin dan peralatan
konstruksi dan teknik sipil
77307 Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha
80200 Aktivitas jasa sistem keamanan
tanpa hak opsi mesin kantor dan
peralatannya
80300 Aktivitas penyelidikan
81100 Aktivitas penyedia gabungan jasa penunjang fasilitas
81210 Aktivitas kebersihan umum bangunan
82301 Penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, konferensi
dan pameran
81290 Aktivitas kebersihan bangunan dan industri
82302 Event organizer
lainnya
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AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI, KETENAGAKERJAAN, AGEN PERJALANAN
DAN PENUNJANG USAHA LAINNYA (Kategori N)
81300 Aktivitas perawatan dan pemeliharaan taman
82910 Aktivitas debt collection dan biro kredit
82110 Aktivitas penyedia gabungan jasa
82920 Aktivitas pengepakan
administrasi kantor
82190 Aktivitas foto kopi, penyiapan dokumen dan
82990 Aktivitas jasa penunjang usaha lainnya ytdl
aktivitas khusus penunjang kantor lainnya
82200 Aktivitas call centre

85111
85112
85121
85122
85131
85132
85133
85134
85135
85139
85210
85220
85230
85240
85311

86101
86102
86103
86104
86109
86201

90001
90002
90003
90004
90005

50

PENDIDIKAN (Kategori P)
Pendidikan sekolah dasar/madrasah
85312
Pendidikan tinggi program non akademik pemerintah
ibtidaiyah pemerintah
Pendidikan sekolah menengah tingkat
85321
Pendidikan tinggi program akademik swasta
pertama/madrasah tsanawiyah pemerintah
Pendidikan sekolah dasar/madrasah
85322
Pendidikan tinggi program non akademik swasta
ibtidaiyah swasta
Pendidikan sekolah menengah tingkat
85410
Jasa pendidikan olahraga dan rekreasi
pertama/madrasah tsanawiyah swasta
Pendidikan taman kanak-kanak pemerintah
85420
Pendidikan kebudayaan
Pendidikan taman kanak-kanak
85430
Pendidikan lainnya pemerintah
swasta/raudatul athfal/bustanul athfal
Pendidikan kelompok bermain
85491
Jasa pendidikan manajemen dan perbankan
Pendidikan taman penitipan anak
85492
Jasa pendidikan komputer (teknologi informasi dan
komunikasi) swasta
Pendidikan taman kanak-kanak luar biasa
85493
Pendidikan bahasa swasta
Pendidikan anak usia dini sejenis lainnya
85494
Pendidikan kesehatan swasta
Pendidikan menengah umum/madrasah
85495
Pendidikan bimbingan belajar dan konseling swasta
aliyah pemerintah
Pendidikan menengah umum/madrasah
85496
Pendidikan awak pesawat dan jasa angkutan udara
aliyah swasta
khusus pendidikan awak pesawat
Pendidikan menengah kejuruan dan
85497
Pendidikan teknik swasta
teknik/madrasah aliyah kejuruan
pemerintah
Pendidikan menengah kejuruan/madrasah
85498
Pendidikan kerajinan dan industri
aliyah kejuruan swasta
Pendidikan tinggi program akademik
85499
Pendidikan lainnya swasta
pemerintah
85500
Kegiatan penunjang pendidikan
AKTIVITAS KESEHATAN MANUSIA DAN AKTIVITAS SOSIAL (Kategori Q)
Aktivitas rumah sakit pemerintah
86202
Aktivitas praktik dokter spesialis
Aktivitas puskesmas
86203
Aktivitas praktik dokter gigi
Aktivitas rumah sakit swasta
86901
Aktivitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh
paramedis
Aktivitas poliklinik swasta
86902
Aktivitas pelayanan kesehatan tradisional
Aktivitas rumah sakit lainnya
86903
Aktivitas pelayanan penunjang kesehatan
Aktivitas praktik dokter umum
86904
Aktivitas angkutan khusus pengangkutan orang sakit
(medical evacuation)
KESENIAN, HIBURAN DAN REKREASI (Kategori R)
Aktivitasseni pertunjukan
91022
Museum yang dikelola swasta
Aktivitas pekerja seni
91023
Peninggalan sejarah yang dikelola pemerintah
Aktivitas penunjang hiburan
91024
Peninggalan sejarah yang dikelola swasta
Jasa impresariat bidang seni
91025
Taman budaya
Jurnalis berita independen
91029
Wisata budaya lainnya
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90006
90009
91011
91012
91021
91036
91037
91038
91039
93111
93112
93113
93114
93115
93116
93117
93118
93119
93121
93122
93123
93124
93125
93126
93127
93128
93129

KESENIAN, HIBURAN DAN REKREASI (Kategori R)
Aktivitas operasional fasilitas seni
91031
Taman konservasi alam
Aktivitas hiburan, seni dan kreativitas lainnya
91032
Taman nasional
Perpustakaan dan arsip pemerintah
91033
Taman hutan raya (Tahura)
Perpustakaan dan arsip swasta
91034
Taman wisata alam
Museum yang dikelola pemerintah
91035
Suaka Margasatwa (SM) dan Cagar Alam (CA)
Taman laut
93191
Promotor kegiatan olahraga
Taman buru, kebun buru dan areal buru
93192
Olahragawan, juri dan wasit profesional
Hutan lindung
93193
Aktivitas perburuan
Aktivitas taman konservasi alam lainnya
93194
Badan regulasi dan liga olahraga
Fasilitas billiard
93199
Aktivitas lainnya yang berkaitan dengan olahraga
Lapangan golf
93210
Aktivitas taman bertema atau taman hiburan
Gelanggang bowling
93221
Pemandian alam
Gelanggang renang
93222
Wisata gua
Lapangan sepak bola
93223
Wisata petualangan alam
Lapangan tenis lapangan
93229
Daya tarik wisata alam lainnya
Aktivitas pusat kebugaran/fitness center
93231
Wisata agro
Sport centre
93232
Taman rekreasi/taman wisata
Aktivitas fasilitas olahraga lainnya
93233
Kolam pemancingan
Klub sepak bola
93239
Daya tarik wisata buatan/binaan manusia lainnya
Klub golf
93241
Arung jeram
Klub renang
93242
Wisata selam
Klub tenis lapangan
93243
Dermaga marina
Klub tinju
93249
Wisata tirta lainnya
Klub bela diri
93291
Kelab malam dan atau diskotik
Klub kebugaran/fitness dan binaraga
93292
Karaoke
Klub bowling
93293
Usaha arena permainan
Klub olahraga lainnya
93299
Aktivitas hiburan dan rekreasi lainnya ytdl
AKTIVITAS JASA LAINNYA (Kategori S)

94110
95110
95120
95210
95220
95230
95240
95290
96111

Aktivitas organisasi bisnis dan pengusaha
Reparasi komputer dan peralatan
sejenisnya
Reparasi peralatan komunikasi
Reparasi alat-alat elektronik konsumen
Reparasi peralatan rumah tangga dan
peralatan rumah dan kebun
Reparasi alas kaki dan barang dari kulit
Reparasi furnitur dan perlengkapan rumah
Reparasi barang rumah tangga dan pribadi
lainnya
Aktivitas pangkas rambut

96112
96121

Aktivitas salon kecantikan
Aktivitas panti pijat

96122
96129
96200

Aktivitas SPA (Sante Par Aqua)
Aktivitas kebugaran lainnya
Aktivitas binatu

96910
96991
96999

Aktivitas pemakaman dan kegiatan ybdi
Aktivitas vermak pakaian
Aktivitas jasa perorangan lainnya ytdl

AKTIVITAS BADAN INTERNASIONAL DAN BADAN EKSTRA INTERNASIONAL LAINNYA

(Kategori U)

99000

Aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya
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