FORMULIR PEMENUHAN KOMITMEN
PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERINDUSTRIAN
Kepada Yth;
Bapak Wali Kota Medan
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
PelayananTerpadu Satu Pintu Kota Medan
diM e d a n

Yang bertanda tangan di bawah ini mengajukan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian
sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PBTSE) dan Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 30 Tahun 2019 jo 15
Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perindustrian serta
Peraturan Wali Kota Medan Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota
Medan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dalam Pelaksanaan
Urusan Pemerintahan, sebagai berikut:

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

IZIN USAHA
Izin Usaha Industri (IUI)

Izin Perluasan

Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI)

Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)

IDENTITAS PEMILIK /PENGURUS/PENANGGUNG JAWAB
1. N a m a

:

3. N I K

:

2. J a b a t a n
4. No.HP

5. NPWP

:
:
:

…………………………………………………………………....................................................................
(disarankan Direktur/Pemilik/Pimpinan/Penanggungjawab)

…………………………………………………………………....................................................................
…………………………………...…….

…………………………………………………………………....................................................................

KETERANGAN DATA PERUSAHAAN/USAHA ( P u s a t )

1. Nama Perusahaan

:

…………………………………………………………………………………………………………………..

3. Alamat Perusahaan

:

…………………………………………………………………………………………………………………..

2. NPWP Perusahaan

4. Status Penanaman Modal
5. Nomor Telp./Fax/E-Mail
6.

:
:
:

No/Tgl Akta & Pengesahan Terakhir :
Akta

No. ……………………

Tgl. ……………………

4

6

9

3

2

8

8

2

0

3

3

0

0

0

…………………………………………………………………………………………………………………..
PMDN

PMA

Telp/Fax/HP …………………………….....…

Surat Pengesahan/Keterangan

No. …………………………………………………......................
Tgl. …………………….………

7. Penyertaan Modal Perusahaan sesuai Akta:
Modal Dasar:
Modal Ditempatkan:
Rp. …………………………

8

Rp. …………………………

Kekayaan Bersih (diluar tanah dan bangunan) = Rp. ..........................................
(apabila perorangan atau modal tidak tertera pd Akta)

E-mail: …………………………….....……….
Notaris

Nama : …………………………….....……….
Alamat: …………………………….....………
Modal Disetor:

Rp. …………………………

KETERANGAN DATA LOKASI PROYEK/USAHA (Kota Medan)
1. Status Proyek/Usaha

:

3. Alamat Proyek/Usaha

:

2. Nama Merk Usaha/Toko (jika ada)

:

4. Nomor E-Mail/Telp/HP

:

6. Status Pemilikan Lahan
a. Luas Lahan
b. Luas Banguan & Gudang

:
:
:

5. Uraian Kegiatan/Bidang Usaha

7. Tenaga Kerja Indonesia

:

:

Pusat

……………………..........…………………………………………….………………………………..............
Jl. ……………………..………………………………………………………………………..……................

Kel. ....……………………………....……..…..........….……Kec. ………………….….........…................
Kota. Medan, Prov. Sumatera Utara.

e-mail ............................................................................ Telp/HP....................................................
……………………..........…………………………………………….………………………………..............
……………………..........…………………………………………………...................................................
Milik Sendiri/ Sewa/Pinjam Pakai/Lainnya .................................
……..…….. m2
Bangunan …………….m2
Gudang ………..….. m2
Lk ........... orang

DATA RENCANA NILAI INVESTASI
a. Modal Tetap
 Pembelian dan Pematangan Tanah
 Bangunan/Gedung
 Mesin/Peralatan
 Lain-lain
Jumlah Modal Tetap
b.

Modal Kerja 1 turn over (3 bulan)
Total (a+b)

KBLI

Jenis Produksi/Barang/Jasa

:
:
:
:
:
:
:

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

Pr ........... orang

Kapasitas/thn

Satuan

=

(coret yg tdk perlu)

Total ………… orang

…………………………....
…………………………....
…………………………....
…………………………....
Rp. …………………………....

Kecil (0 – 1M)

11. Klasifikasi Usaha Industri
12. Data Produksi pertahun:

Cabang

Rp. …………………………....
Rp. …………………………....

Menengah (>1M – 15M)
Jenis Produksi/Barang/Jasa

Besar (>15M)

Kapasitas/thn

Satuan

(Hanya mencantumkan 1 (satu) KBLI 5 Digit)

PERNYATAAN
Bahwa saya, nama : ......................................................................... dalam kapasitas saya sebagai ............................................................ pada
Perusahaan ................................................................................................ dengan ini menyatakan:
1. Apabila dalam pengajuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha ini di kemudian hari menimbulkan dampak negatif
terhadap masyarakat dan lingkungan hidup, Perusahaan bersedia memikul segala akibat yang ditimbulkan
termasuk penggantian kerugian kepada masyarakat.
2. Saya menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas meterai
yang cukup, dan saya menyatakan bahwa saya menjamin dan bertanggungjawab secara hukum atas:
a. Kesesuaian seluruh rekaman/fotokopi dokumen dan seluruh data isian pada Sistem Online Single Submission
(OSS) yang disampaikan telah sesuai dengan dokumen aslinya; dan
b. Keaslian seluruh tandatangan dan cap yang tercantum dalam permohonan.
Demikian surat permonan pemenuhan komitmen ini diperbuat dengan sebenarnya untuk mendapatkan persetujuan
dari Pemerintah Kota Medan dan apabila dikemudian hari ternyata data/informasi dan keterangan yang diberikan
pada permohonan ini dan lampirannya tidak benar, maka kami menyatakan bersedia dibatalkan dan bersedia dituntut
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Medan, …………................………….. 2019
Yang menyatakan,
....................................................................
Meterai/cap 6000

Nama :..........................................................
Jabatan : .........................................................

CHECKLIST PERSYARATAN: SEKTOR PERDAGANGAN
No
Persyaratan Umum:
1
2
3
4

Lampiran Permohonan

Formulir Permohonan Pemenuhan Komitmen (seluruh data wajib terisi, dan beri tanda “-“ apabila data
tdk ada) ditandatangani penanggungjawab perusahaan, bermeterai 6.000,rekaman STTS PBB tahun terakhir.

rekaman bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan/atau BPJS Kesehatan atas nama Usaha, atau bukti
konfirmasi persetujuan pendaftaran atas nama Usaha oleh BPJS melalui email.
Asli surat kuasa pengurusan permohonan (melampirkan identitas kedua pihak);

Validasi Data pada Sistem OSS
1
2
3
4
5

Print out Nomor Induk Berusaha (NIB), dengan Status NIB “aktif”
Print out Izin Usaha sesuai izin yang dimohon;

Print out Surat Pernyataan kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) sebagai
Izin Usaha Lainnya;
Data rencana nilai investasi/penanaman modal = (modal tetap (diluar tanah/bangunan) dari modal
ditempatkan/disetor/kekayaan bersih)
kesesuaian data produksi, (jenis produksi/barang/jasa), pada satuan dan kapasitas pertahun harus
terukur/tidak boleh 0 (nol) atau dikosongkan

Persyaratan Komitmen Prasarana

1
2

rekaman izin lingkungan, jika kegiatan usaha dipersyaratkan (AMDAL/UKL-UPL); atau jika tidak wajib

asli Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang telah
diverifikasi oleh Dinas Lingkungan Hidup;
rekaman IMB, jika lokasi usaha milik sendiri/bukan sewa; atau

bukti perjanjian sewa menyewa/pinjam pakai apabila sewa/pinjam pakai, sesuai ketentuan dan peraturan
tentang sewa menyewa/pinjam pakai, dengan melampirkan rekaman bukti alas hak atas tanah atau SHM
tempat usaha dilegalisir dan KTP pemilik;

Persyaratan Komitmen Teknis Sektoral
1
2

Rekaman Izin Usaha Industri yang telah efektif/disetujui bagi permohonan Izin Perluasan

Rekaman Izin Usaha Kawasan Industri yang telah efektif/disetujui bagi permohonan Izin Perluasan Kawasan
Industri.
\

SEKTOR PERINDUSTRIAN
DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
3. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik;
4. Peraturan Pemerintah No. 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri;
5. Peraturan Pemerintah No. 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri;
6. Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan
Perdagangan;
7. Peraturan Menteri Perindustrian No 45 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin
Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri dalam Kerangka Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
8. Peraturan Menteri Perindustrian No 30 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan
Izin Perluasan dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik
9. Peraturan Menteri Perindustrian No 15 Tahun 2019 tentang Penerbitan Izin Usaha Industri
dan Izin Perluasan dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik;
10. Peraturan Menteri Perindustrian No 64 Tahun 2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja
dan Nilai Investasi untuk Klasifikasi Usaha Industri;
11. Peraturan Wali Kota No. 42 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 9
Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan Perdagangan;
KRITERIA USAHA  KECIL, Tenaga Kerja maksimal 19 orang, Nilai Investasi <Rp1 milyar.
 MENENGAH, a. Tenaga Kerja maksimal 19 orang, Nilai Investasi minimal Rp1 milyar;
b.Tenaga Kerja minimal 20 orang, Nilai Investasi maksimal Rp15 milyar;
 BESAR, Tenaga Kerja minimal 20 orang, Nilai Investasi >Rp15 milyar.
 Nilai Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
JENIS PERIZINAN 1. IZIN USAHA
BERUSAHA
adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan
lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan
untuk memulai usaha/kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional
dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
Jenis Izin Usaha Sektor Perindustrian:
a. Izin Usaha Industri (IUI)
b. Izin Perluasan (IP)
Kategori:
1. Industri Kecil;
2. Industri Menengah;
3. Industri Besar (kewenangan Provinsi).
c. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI)
d. Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)

IZIN USAHA INDUSTRI (IUI) & IZIN PERLUASAN (IP)
Deskripsi  Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau
memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai
tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
 Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat dengan IUI adalah izin yang diberikan kepada
setiap orang untuk melakukan kegiatan usaha Industri.
 Perluasan Industri yang selanjutnya disebut dengan Perluasan adalah penambahan kapasitas
produksi untuk Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 5 (lima) digit yang sama
sebagaimana tercantum dalam IUI.
 Izin Perluasan adalah izin yang diberikan kepada Perusahaan Industri untuk melakukan
Perluasan.
Persyaratan Teknis

Industri Kecil
a. pemenuhan persyaratan komitmen prasarana, apabila telah ada sebelumnya agar mengupload ke Sistem OSS,
kecuali ada diatur lain oleh peraturan dan perundang-udangan sesuai bidang usahanya.
b. Surat Pernyataan Siap Beroperasi;
Industri Menengah
a. pemenuhan persyaratan komitmen prasarana, apabila telah ada sebelumnya agar mengupload ke Sistem OSS,
kecuali ada diatur lain oleh peraturan dan perundang-udangan sesuai bidang usahanya.

b. verifikasi teknis (barita acara pemeriksaan) oleh Tim Teknis atas kesesuaian data/informasi.
c. wajib berada di Kawasan Industri kecuali ada diatur lain oleh peraturan dan perundang-udangan.
d. Surat Keterangan dari Dirjen Pembina Kawasan Industri Kemenperin RI bagi Lokasi usaha di Luar Kawasan
Industri;
Waktu Komitmen Pemenuhan : 10 hari sejak izin usaha diterbitkan oleh Lembaga OSS
Penyelesaian: 5 hari sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar
Masa Berlaku Selama menjalankan usaha/kegiatan
Biaya Gratis

IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI (IUKI) & IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI (IPKI)
Deskripsi  Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi
dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan
Kawasan Industri.
 Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan
pengelolaan kawasan Industri.
 Izin Usaha Kawasan Industri, yang selanjutnya disingkat dengan IUKI, adalah izin yang
diberikan untuk melakukan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri.
 Perluasan Kawasan Industri, yang selanjutnya disebut dengan Perluasan Kawasan, adalah
penambahan luas lahan Kawasan Industri dan luas lahan sebagaimana tercantum dalam
IUKI.
Persyaratan Teknis
a. pemenuhan persyaratan komitmen prasarana, apabila telah ada sebelumnya agar mengupload ke Sistem OSS,
b. wajib berada di Kawasan Industri kecuali ada diatur lain oleh peraturan dan perundang-udangan.
c. Surat Keterangan dari Dirjen Pembina Kawasan Industri Kemenperin RI bagi Lokasi usaha di Luar Kawasan
Industri;
d. Rekaman Izin Usaha Kawasan Industri yang telah efektif/disetujui bagi permohonan Izin Perluasan Kawasan
Industri.
Waktu Komitmen Pemenuhan : 10 hari sejak izin usaha diterbitkan oleh Lembaga OSS
Penyelesaian: 5 hari sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar
Masa Berlaku 5 Tahun
Biaya Gratis

Nomenkelatur Izin Sektor Perindustrian
Jenis Izin

Izin Usaha Industri (IUI)

Kategori

Kecil
Tenaga Kerja maksimal 19 orang, Nilai Investasi <Rp1
milyar
MENENGAH,

a. Tenaga Kerja maksimal 19 orang, Nilai Investasi minimal
Rp1 milyar; atau
b. Tenaga Kerja minimal 20 orang, Nilai Investasi maksimal
Rp15 milyar;

Izin Perluasan (IP)

Kecil
Tenaga Kerja maksimal 19 orang, Nilai Investasi <Rp1
milyar
MENENGAH,

Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI)

b. Tenaga Kerja minimal 20 orang, Nilai Investasi maksimal
Rp15 milyar;

Izin Perluasan Kawasan Industri
(IPKI)

a. Tenaga Kerja maksimal 19 orang, Nilai Investasi minimal
Rp1 milyar; atau

berlokasi di Kawasan Industri, kecuali ada diatur lain oleh
peraturan atau perundang-undangan yang berlaku.
berlokasi di Kawasan Industri, kecuali ada diatur lain oleh
peraturan atau perundang-undangan yang berlaku.

KBLI Sektor Perindustrian
KBLI
01630
10110
10120
10130
10211
10212
10213
10214
10215
10216
10217
10219
10221
10222
10291
10292
10293
10294
10295
10296
10297
10298
10299
10311
10312
10313
10314
10320
10330
10391
10392
10399
10411
10412
10413
10414
10415
10421
10422
10423
10424
10431
10432
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

Judul KBLI
Jasa Pasca Panen
Kegiatan Rumah Potong Dan Pengepakan Daging Bukan Unggas
Kegiatan Rumah Potong Dan Pengepakan Daging Unggas
Industri Pengolahan Dan Pengawetan Produk Daging Dan Daging Unggas
Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan
Industri Pengasapan/Pemanggangan Ikan
Industri pembekuan ikan
Industri pemindangan ikan
Industri peragian/fermentasi ikan
Industri berbasis daging lumatan dan surimi
Industri pendinginan/pengesan ikan
Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan
Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air (bukan udang) dalam kaleng
Industri pengolahan dan pengawetan udang dalam kaleng
Industri penggaraman/pengeringan biota air lainnya
Industri pengasapan/pemanggangan biota air lainnya
Industri pembekuan biota air lainnya
Industri pemindangan biota air lainnya
Industri peragian/fermentasi biota air lainnya
Industri berbasis lumatan biota air lainnya
Industri pendinginan/pengesan biota air lainnya
Industri pengolahan rumput laut
Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk biota air lainnya
Industri pengasinan/pemanisan buah-buahan dan sayuran
Industri pelumatan buah-buahan dan sayuran
Industri pengeringan buah-buahan dan sayuran
Industri pembekuan buah-buahan dan sayuran
Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran dalam kaleng
Industri pengolahan sari buah dan sayuran
Industri tempe kedelai
Industri tahu kedelai
Industri pengolahan dan pengawetan lainnya buah-buahan dan sayuran
Industri minyak mentah dan lemak nabati
Industri margarine
Industri minyak mentah dan lemak hewani selain ikan
Industri minyak ikan
Industri minyak goreng bukan minyak kelapa dan minyak kelapa sawit
Industri kopra
Industri minyak mentah kelapa
Industri minyak goreng kelapa
Industri tepung dan pelet kelapa
Industri minyak mentah kelapa sawit (crude palm oil)
Industri minyak mentah inti kelapa sawit (crude palm kernel oil)
Industri pemisahan/fraksinasi minyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa
sawit
Industri pemurnian minyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit
Industri pemisahan/fraksinasi minyak murni kelapa sawit
Industri pemisahan/fraksinasi minyak murni inti kelapa sawit
Industri minyak goreng kelapa sawit
Industri minyak mentah dan lemak nabati dan hewani lainnya
Industri pengolahan susu segar dan krim
Industri pengolahan susu bubuk dan susu kental
Industri pengolahan es krim
Industri pengolahan es sejenisnya yang dapat dimakan (bukan es batu dan es balok)
Industri pengolahan produk dari susu lainnya
Industri penggilingan gandum dan serelia lainnya
Industri penggilingan aneka kacang (termasuk leguminous)
Industri penggilingan aneka umbi dan sayuran (termasuk rhizoma)
Industri tepung campuran dan adonan tepung
Industri makanan sereal
Industri tepung terigu
Industri pati ubi kayu
Industri berbagai macam pati palma
Industri glukosa dan sejenisnya
Industri pati lainnya
Industri penggilingan padi dan penyosohan beras
Industri penggilingan dan pembersihan jagung
Industri tepung beras dan tepung jagung
Industri pati beras dan jagung

Ket

10710
10721
10722
10723
10729
10731
10732
10733
10739
10740
10750
10761
10762
10763
10771
10772
10773
10774
10779
10791
10792
10793
10794
10795
10799
10801
10802
11010
11020
11031
11032
11040
11050
11090
12011
12012
12019
12091
12099
13111
13112
13113
13121
13122
13123
13131
13132
13133
13134
13911
13912
13913
13921
13922
13923
13924
13925
13926
13929
13930
13941
13942
13991
13992
13993
13994
13995
13999
14111
14112
14120
14131

Industri produk roti dan kue
Industri gula pasir
Industri gula merah
Industri sirop
Industri pengolahan gula lainnya bukan sirop
Industri kakao
Industri makanan dari cokelat dan kembang gula
Industri manisan buah-buahan dan sayuran kering
Industri kembang gula lainnya
Industri makaroni, mie dan produk sejenisnya
Industri makanan dan masakan olahan
Industri pengolahan kopi
Industri pengolahan herbal (herb infusion)
Industri pengolahan teh
Industri kecap
Industri bumbu masak dan penyedap masakan
Industri produk masak dari kelapa
Industri pengolahan garam
Industri produk masak lainnya
Industri makanan bayi
Industri kue basah
Industri makanan dari kedele dan kacang-kacangan lainnya bukan kecap, tempe dan tahu
Industri kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya
Industri krimer nabati
Industri produk makanan lainnya
Industri ransum makanan hewan
Industri konsentrat makanan hewan
Industri minuman beralkohol hasil destilasi
Industri minuman beralkohol hasil fermentasi anggur dan hasil pertanian lainnya
Industri minuman beralkohol hasil fermentasi malt
Industri malt
Industri minuman ringan
Industri air minum dan air mineral
Industri minuman lainnya
Industri kretek
Industri rokok putih
Industri rokok lainnya
Industri pengeringan dan pengolahan tembakau
Industri bumbu rokok serta kelengkapan rokok lainnya
Industri persiapan serat tekstil
Industri pemintalan benang
Industri pemintalan benang jahit
Industri pertenunan (bukan pertenunan karung goni dan karung lainnya)
Industri kain tenun ikat
Industri bulu tiruan tenunan
Industri penyempurnaan benang
Industri penyempurnaan kain
Industri pencetakan kain
Industri batik
Industri kain rajutan
Industri kain sulaman/bordir
Industri bulu tiruan rajutan
Industri barang jadi tekstil untuk keperluan rumah tangga
Industri barang jadi tekstil sulaman
Industri bantal dan sejenisnya
Industri barang jadi rajutan dan sulaman
Industri karung goni
Industri karung bukan goni
Industri barang jadi tekstil lainnya
Industri karpet dan permadani
Industri tali
Industri barang dari tali
Industri kain pita (narrow fabric)
Industri yang menghasilkan kain keperluan industri
Industri non woven (bukan tenunan)
Industri kain ban
Industri kapuk
Industri tekstil lainnya ytdl
Industri pakaian jadi (konveksi) dari tekstil
Industri pakaian jadi (konveksi) dari kulit
Penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan
Industri perlengkapan pakaian dari tekstil

14132
14200
14301
14302
14303
15111
15112
15113
15114
15121
15122
15123
15129
15201
15202
15203
15209
16101
16102
16103
16104
16211
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
19291
19292
20111
20112
20113
20114
20115
20116
20117
20118
20119
20121
20122
20123
20124
20125
20126
20127
20128
20129

Industri perlengkapan pakaian dari kulit
Industri pakaian jadi dan barang dari kulit berbulu
Industri pakaian jadi rajutan
Industri pakaian jadi sulaman/bordir
Industri rajutan kaos kaki dan sejenisnya
Industri pengawetan kulit
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 sehari-hari
Industri sepatu olahraga
Industri sepatu teknik lapangan/keperluan industri
Industri alas kaki lainnya
Industri penggergajian kayu
Industri pengawetan kayu
Industri pengawetan rotan, bambu dan sejenisnya
Industri pengolahan rotan
Industri kayu lapis
Industri kayu lapis laminasi, termasuk decorative plywood
Industri panel kayu lainnya
Industri veneer
Industri barang bangunan dari kayu
Industri bangunan prafabrikasi dari kayu
Industri wadah dari kayu
Industri barang anyaman dari rotan dan bambu
Industri barang anyaman dari tanaman bukan rotan dan bambu
Industri kerajinan ukiran dari kayu bukan mebeller
Industri alat dapur dari kayu, rotan dan bambu
Industri kayu bakar dan pelet kayu
Industri barang dari kayu, rotan, gabus lainnya ytdl
Industri bubur kertas (pulp)
Industri kertas budaya
Industri kertas berharga
Industri kertas khusus
Industri kertas lainnya
Industri kertas dan papan kertas bergelombang
Industri kemasan dan kotak dari kertas dan karton
Industri kertas tissue
Industri barang dari kertas dan papan kertas lainnya ytdl
Industri pencetakan umum
Industri pencetakan khusus
Kegiatan jasa penunjang pencetakan
Reproduksi media rekaman suara dan piranti lunak
Reproduksi media rekaman film dan video
Industri produk dari batu bara
Industri bahan bakar dari pemurnian dan pengilangan minyak bumi
Industri pembuatan minyak pelumas
Industri pengolahan kembali minyak pelumas bekas
Industri produk dari hasil kilang minyak bumi
Industri briket batu bara
Industri kimia dasar anorganik khlor dan alkali
Industri kimia dasar anorganik gas industri
Industri kimia dasar anorganik pigmen
Industri kimia dasar anorganik lainnya
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
Industri pupuk buatan majemuk hara makro primer
Industri pupuk buatan campuran hara makro primer
Industri pupuk hara makro sekunder
Industri pupuk hara mikro
Industri pupuk pelengkap
Industri media tanam
Industri pupuk lainnya
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Industri damar buatan (resin sintetis) dan bahan baku plastik
Industri karet buatan
Industri bahan baku pemberantas hama (bahan aktif)
Industri pemberantas hama (formulasi)
Industri zat pengatur tumbuh
Industri bahan amelioran (pembenah tanah)
Industri cat dan tinta cetak
Industri pernis (termasuk mastik)
Industri lak
Industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga
Industri kosmetik, termasuk pasta gigi
Industri perekat/lem
Industri bahan peledak
Industri tinta
Industri minyak atsiri
Industri korek api
Industri barang kimia lainnya ytdl
Industri serat/benang/strip filamen buatan
Industri serat stapel buatan
Industri bahan farmasi
Industri produk farmasi untuk manusia
Industri bahan baku obat tradisional
Industri produk obat tradisional
Industri ban luar dan ban dalam
Industri vulkanisir ban
Industri pengasapan karet
Industri remilling karet
Industri karet remah (crumb rubber)
Industri barang dari karet untuk keperluan rumah tangga
Industri barang dari karet untuk keperluan industri
Industri barang dari karet lainnya ytdl
Industri barang dari plastik untuk bangunan
Industri barang dari plastik untuk pengemasan
Industri pipa plastik dan perlengkapannya
Industri barang plastik lembaran
Industri perlengkapan dan peralatan rumah tangga (tidak termasuk furnitur)
Industri barang dan peralatan teknik/industri dari plastik
Industri barang plastik lainnya ytdl
Industri kaca lembaran
Industri kaca pengaman
Industri kaca lainnya
Industri perlengkapan dan peralatan rumah tangga dari kaca
Industri alat-alat laboratorium, farmasi dan kesehatan dari kaca
Industri kemasan dari kaca
Industri barang lainnya dari kaca
Industri bata, mortar, semen, dan sejenisnya yang tahan api
Industri barang tahan api dari tanah liat/keramik lainnya
Industri batu bata dari tanah liat/keramik
Industri genteng dari tanah liat/keramik
Industri peralatan saniter dari porselen
Industri bahan bangunan dari tanah liat/keramik bukan batu bata dan genteng
Industri perlengkapan rumah tangga dari porselen
Industri perlengkapan rumah tangga dari tanah liat/keramik
Industri alat laboratorium dan alat listrik/teknik dari porselen
Industri barang tanah liat/keramik dan porselen lainnya bukan bahan bangunan
Industri semen
Industri kapur
Industri gips
Industri barang dari semen
Industri barang dari kapur
Industri barang dari semen dan kapur untuk konstruksi
Industri barang dari gips untuk konstruksi
Industri barang dari asbes untuk keperluan bahan bangunan
Industri barang dari asbes untuk keperluan industri
Industri mortar atau beton siap pakai
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
Industri barang galian bukan logam lainnya ytdl
Industri besi dan baja dasar (iron and steel making)
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Industri penggilingan baja (steel rolling)
Industri pipa dan sambungan pipa dari baja dan besi
Industri pembuatan logam dasar mulia
Industri pembuatan logam dasar bukan besi
Industri penggilingan logam bukan besi
Industri ekstrusi logam bukan besi
Industri pipa dan sambungan pipa dari logam bukan besi dan baja
Industri pengolahan uranium dan bijih uranium
Industri pengecoran besi dan baja
Industri pengecoran logam bukan besi dan baja
Industri barang dari logam bukan aluminium siap pasang untuk bangunan
Industri barang dari logam aluminium siap pasang untuk bangunan
Industri konstruksi berat siap pasang dari baja untuk bangunan
Industri barang dari logam siap pasang untuk konstruksi lainnya
Industri tangki, tandon air dan wadah dari logam
Industri generator uap, bukan ketel pemanas
Industri senjata dan amunisi
Industri penempaan, pengepresan, pencetakan dan pembentukan logam; metalurgi bubuk
Jasa industri untuk berbagai pengerjaan khusus logam dan barang dari logam
Industri alat potong dan perkakas tangan untuk pertanian
Industri alat potong dan perkakas tangan pertukangan
Industri alat potong dan perkakas tangan yang digunakan dalam rumah tangga
Industri peralatan umum
Industri ember, kaleng, drum dan wadah sejenis dari logam
Industri barang dari kawat
Industri paku, mur dan baut
Industri brankas, filling kantor dan sejenisnya
Industri peralatan dapur dan peralatan meja dari logam
Industri keperluan rumah tangga dari logam bukan peralatan dapur dan peralatan meja
Industri pembuatan profil
Industri lampu dari logam
Industri barang logam lainnya ytdl
Industri tabung elektron dan konektor elektronik
Industri semi konduktor dan komponen elektronik lainnya
Industri komputer dan/atau perakitan komputer
Industri perlengkapan komputer
Industri peralatan telepon dan faksimili
Industri peralatan komunikasi tanpa kabel (wireless)
Industri kartu cerdas (smart card)
Industri peralatan komunikasi lainnya
Industri televisi dan/atau perakitan televisi
Industri peralatan perekam, penerima dan pengganda audio dan video, bukan industri televisi
Industri peralatan audio dan video elektronik lainnya
Industri alat ukur dan alat uji manual
Industri alat ukur dan alat uji elektrik
Industri alat ukur dan alat uji elektronik
Industri alat uji dalam proses industri
Industri alat ukur waktu
Industri peralatan iradiasi/sinar x, perlengkapan dan sejenisnya
Industri peralatan elektromedikal dan elektroterapi
Industri peralatan fotografi
Industri kamera cinematografi proyektor dan perlengkapannya
Industri teropong dan instrumen optik bukan kaca mata
Industri media magnetik dan media optik
Industri motor listrik
Industri mesin pembangkit listrik
Industri pengubah tegangan (transformator), pengubah arus (rectifier) dan pengontrol
tegangan (voltage stabilizer)
Industri peralatan pengontrol dan pendistribusian listrik
Industri batu baterai
Industri akumulator listrik
Industri kabel serat optik
Industri kabel listrik dan elektronik lainnya
Industri perlengkapan kabel
Industri bola lampu pijar, lampu penerangan terpusat dan lampu ultra violet
Industri lampu tabung gas (lampu pembuang listrik)
Industri peralatan penerangan untuk alat transportasi
Industri lampu led
Industri peralatan penerangan lainnya
Industri peralatan listrik rumah tangga
Industri peralatan elektrotermal rumah tangga
Industri peralatan pemanas dan masak bukan listrik rumah tangga
Industri peralatan listrik lainnya
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Industri mesin uap, turbin dan kincir
Industri motor pembakaran dalam
Industri komponen dan suku cadang mesin dan turbin
Industri peralatan tenaga zat cair dan gas
Industri pompa lainnya, kompresor, kran dan klep/katup
Industri bearing, roda gigi dan elemen penggerak mesin
Industri oven, perapian dan tungku pembakar sejenis yang tidak menggunakan arus listrik
Industri oven, perapian dan tungku pembakar sejenis yang menggunakan arus listrik
Industri alat pengangkat dan pemindah
Industri mesin kantor dan akuntansi manual
Industri mesin kantor dan akuntansi elektrik
Industri mesin kantor dan akuntansi elektronik
Industri mesin fotocopi
Industri mesin dan peralatan kantor lainnya
Industri perkakas tangan yang digerakkan tenaga
Industri mesin untuk pembungkus, pembotolan dan pengalengan
Industri mesin timbangan
Industri mesin pendingin
Industri mesin untuk keperluan umum lainnya ytdl
Industri mesin pertanian dan kehutanan
Industri mesin dan perkakas mesin untuk pengerjaan logam
Industri mesin dan perkakas mesin untuk pengerjaan kayu
Industri mesin dan perkakas mesin untuk pengerjaan bahan bukan logam dan kayu
Industri mesin dan perkakas mesin untuk pengelasan yang menggunakan arus listrik
Industri mesin metalurgi
Industri mesin penambangan, penggalian dan konstruksi
Industri mesin pengolahan makanan, minuman dan tembakau
Industri kabinet mesin jahit
Industri mesin jahit serta mesin cuci dan mesin pengering untuk keperluan niaga
Industri mesin tekstil
Industri jarum mesin jahit, rajut, bordir dan sejenisnya
Industri mesin penyiapan dan pembuatan produk kulit
Industri mesin percetakan
Industri mesin pabrik kertas
Industri mesin keperluan khusus lainnya
Industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih
Industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan industri trailer dan semi
trailer
Industri suku cadang dan aksesori kendaraan bermotor roda empat atau lebih
Industri kapal dan perahu
Industri bangunan lepas pantai dan bangunan terapung
Industri peralatan, perlengkapan dan bagian kapal
Industri pembuatan kapal dan perahu untuk tujuan wisata atau rekreasi dan olahraga
Industri lokomotif dan gerbong kereta
Industri pesawat terbang dan perlengkapannya
Industri kendaraan perang
Industri sepeda motor roda dua dan tiga
Industri komponen dan perlengkapan sepeda motor roda dua dan tiga
Industri sepeda dan kursi roda termasuk becak
Industri perlengkapan sepeda dan kursi roda termasuk becak
Industri alat angkutan lainnya ytdl
Industri furnitur dari kayu
Industri furnitur dari rotan dan atau bambu
Industri furnitur dari plastik
Industri furnitur dari logam
Industri furnitur lainnya
Industri permata
Industri barang perhiasan dari logam mulia untuk keperluan pribadi
Industri barang perhiasan dari logam mulia bukan untuk keperluan pribadi
Industri barang dari logam mulia untuk keperluan teknik dan atau laboratorium
Industri perhiasan mutiara
Industri barang lainnya dari logam mulia
Industri perhiasan imitasi dan barang sejenis
Industri alat musik tradisional
Industri alat musik bukan tradisional
Industri alat olahraga
Industri alat permainan
Industri mainan anak-anak
Industri furnitur untuk operasi, perawatan kedokteran dan kedokteran gigi
Industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi, perlengkapan orthopaedic dan prosthetic
Industri kaca mata
Industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi serta perlengkapan lainnya
Industri alat tulis dan gambar termasuk perlengkapannya
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Industri pita mesin tulis/gambar
Industri kerajinan ytdl
Industri peralatan untuk pelindung keselamatan
Industri serat sabut kelapa
Industri pengolahan lainnya ytdl
Reparasi produk logam siap pasang untuk bangunan, tangki, tandon air dan generator uap
Reparasi produk senjata dan amunisi
Reparasi produk logam pabrikasi lainnya
Reparasi mesin untuk keperluan umum
Reparasi mesin untuk keperluan khusus
Reparasi alat ukur, alat uji dan peralatan navigasi dan pengontrol
Reparasi peralatan irradiasi, elektromedis dan elektrotherapi
Reparasi peralatan fotografi dan optik
Reparasi motor listrik, generator dan transformator
Reparasi baterai dan akumulator listrik
Reparasi peralatan listrik lainnya
Reparasi kapal, perahu dan bangunan terapung
Reparasi lokomotif dan gerbong kereta
Reparasi pesawat terbang
Reparasi alat angkutan lainnya, bukan kendaraan bermotor
Reparasi peralatan lainnya
Instalasi/pemasangan mesin dan peralatan industri
Produksi es
Pengelolaan dan pembuangan air limbah tidak berbahaya
Daur ulang barang logam
Daur ulang barang bukan logam
Reparasi dan perawatan sepeda motor
Penerbitan piranti lunak (software)
Aktivitas pasca produksi film, video dan program televisi oleh pemerintah
Aktivitas pasca produksi film, video dan program televisi oleh swasta
Jasa penyedia konten melalui jaringan bergerak seluler atau jaringan tetap lokal tanpa kabel
dengan mobilitas terbatas
Aktivitas pengembangan video game
Aktivitas pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (e-commerce)
Aktivitas pemrograman komputer lainnya
Aktivitas konsultasi keamanan informasi
Aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer lainnya
Aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya
Aktivitas pengolahan data
Aktivitas hosting dan ybdi
Portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial
Kawasan Industri

Aktivitas konsultan kekayaan intelektual
Aktivitas keinsinyuran dan konsultasi teknis ybdi
Jasa sertifikasi
Jasa pengujian laboratorium
Jasa kalibrasi/metrologi
Analisis dan uji teknis lainnya
Penelitian dan pengembangan teknologi dan rekayasa
Penelitian dan pengembangan bioteknologi
Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi rekayasa lainnya
Aktivitas perancangan khusus
Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya ytdl
Aktivitas pengepakan
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
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