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Tujuan
Pembelajaran

▪Memahami filosofis mengapa

dibentuk klasifikasi

▪Memahami apa itu Klasifikasi

dan aplikasinya melalui

Simulasi Penggunaan Antar

Klasifikasi

▪Memanfaatkan KBKI & KBLI 

dengan latihan menggunakan

aplikasi pada proses Pemilihan

Penyedia pada Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah

Setelah mengikuti anda dapat :





Siapa yang seharusnya
memanfaatkan Klasifikasi-Klasifikasi

ini?
Pelaku Pengadaan yang mana?



PENGADAAN
BARANG/JASA

DEFINISI PBJP

▪ Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya

disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan

Pengadaan Barang/Jasa oleh

Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai, 

oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi

kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan

DEDUKSI SIAPA YANG PERLU PAHAM 

KLASIFIKASI

▪ Dimulai dari identifikasi kebutuhan

▪ Identifikasi kebutuhan adalah bagian dari Tahap

Perencanaan dan  keluaran dari dokumen Tahap

Perencanaan digunakan pada tahap Persiapan



Pelaku
Pengadaan

PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK

▪ Pemaketan PBJ dilakukan salah satunya berorientasi pada

ketersediaan barang/jasa, kemampuan Pelaku Usaha (Ps 20 ayat

(1) huruf c dan d Perpres 12/2021)

▪ PPK melakukan Persiapan PBJ (Ps 25 Perpres 12/2021)

PEJABAT/POKMIL PENGADAAN

▪ PP memiliki tugas melaksanakan persiapan dan pelaksanaan

Pengadaan Langsung (Ps 12 huruf a Perpres 12/2021)

▪ Pokmil memiliki tugas melaksanakan persiapan dan pelaksanaan

pemilihan Penyedia kecual E-Purchasing dan Pengadaan

Langsung (Ps 13 ayat (1) huruf a Perpres 12/2021)

























KBLI KBKI

▪Satu Data Indonesia (Perpres 39/2019 

SDI), terstandar, metadata, 

interoperability, code refference

master data

▪Klasifikasi Baku Lapangan

Usaha/KBLI digunakan oleh OSS 

untuk perizinan

▪Klasifikasi Baku Komoditas / KBKI 

digunakan dalam sistem LPSE

▪Klasifikasi Baku Jabatan/KBJI 

digunakan dalam sertifikat profesi











Anatomi KBLI

▪Memiliki aktifitas ekonomi yang 

ditandai adanya proses masukan dan 

proses keluaran

▪ Proses klasifikasi dikelompokkan

sehomogen mungkin dengan

mengacu pada kaidah ayau standar

▪Memproduksi B/J yang sama dengan

proses yang sama dan menggunakan

teknologi yang sama

▪ Ruang lingkup terbatas pada unit yang 

terlibat dalam aktifitas ekonomi / 

diklasifikasikan berdasarkan aktifitas

ekonomi













KBKI

▪Mengklasifikasikan komoditas

Barang/Jasa

▪Bermula dari KBKI 2010, KBKI 

2012 & 2013, berlanjut ke KBKI 

2015

▪KBKI 2015 : 10 digit (barang) 

dan 5 digit (Jasa)



















KBKI & KBLI 
dalam PBJP

▪ LKPP mengkehendaki kesesuaian antara komoditas yang 

dihasilkan dengan aktivitas / industri yang menghasilkan

komoditas tersebut.

▪ Praktiknya satu komoditas dapat dihasilkan melalui lebih dari

satu aktifitas berbeda. Contoh :

▪ Komoditas Ikan Bandeng Segar (dibudidayakan pada air 

tawar)

▪ Komoditas Ikan Bandeng Segar (dibudidayakan pada air laut

▪ Komoditas Ikan Bandeng Segar (dibudidayakan pada air 

payau)

▪ KBKI Ikan Bandeng Segar : 21232.01.052 

▪ Dengan demikian pada penyusunan Spesifikasi Teknis, mulailah

melakukan identifikasi kebutuhan secara rinci agar tidak

ambigu dalam menentukan KBLI maupun KBKI-nya.

▪ Setelah Identifikasi Kebutuhan, maka tetapkan Identifikasi

Komoditas untuk menentukan KBLI maupun Komoditasnya.



Tahapan
Identifikasi
Komoditas

▪ Bahan : Dokumen Spesifikasi Teknis (Barang/Jasa Lainnya)

▪ Langkah :

▪ Atas Barang/Jasa tentukan termasuk dalam komoditas

mana?

▪ Lakukan pencarian pada INAPROC dan/atau  

komprehensifkan dengan buku KBKI menggunakan SIBAKU 

Mobile

▪ Bila dipandang belum memadai, lakukan pencarian data 

sekunder, dapat berupa peraturan perundangan dan/atau

jurnal ilmiah.

▪ Bagaimana jika ada Komoditas yang belum tercakup? 

Sementara gunakan koding 3 digit terakhir 999, misal dari

berbagai Ketimun ternyata ada Ketimun Wakanda, maka boleh

menggunakan 01232.00.999 selama belum terdapat KBKI nya

yang spesifik menyebutkan Ketimun Wakanda, KBLI kemudian

gunakan 01133



MARI BERLATIH
KASUS-KASUS PENGKODEAN KBKI KBLI PADA PENGADAAN BARANG JASA 

PEMERINTAH



1. Dinas Arsip dan Perpustakaan Pemda 
X akan mengadakan Meubelair untuk 
Kantor, paket tersebut bernilai Rp150 

juta Rupiah
Komoditas? Pengalaman? Izin Usaha?



Langkah 1

BAGAIMANA SPESIFIKASI 

TEKNIS?????
▪Berdasarkan identifikasi kebutuhan 

barang / jasa yang dibutuhkan adalah 

Furniture berupa Lemari Logam dan 

Meja Komputer

▪Furniture tersebut adalah Furniture 

Perkantoran → Furniture Kantor

▪Furniture terbuat dari Logam →

Furniture Logam

▪Keyword : Furniture Kantor Logam



Langkah 2

▪ Buka Sibaku Mobile

▪ Pilih Jenis Klasifikasi

▪ Masukkan Keyword “Furniture Logam 

Kantor” setelah memilih “KBKI 2015”



Langkah 2

▪ Buka Sibaku Mobile

▪ Pilih Jenis Klasifikasi

▪ Masukkan Keyword “Furniture Logam 

Kantor” setelah memilih “KBKI 2015”



Langkah 3

▪ Setelah Komoditas ditemukan, kaji lagi 

lapangan usaha Keci;/Non-Kecil?

▪ Pilih Jenis Klasifikasi :

▪ Karena KBKI masih 2015 dan terkoneksi 

pada KBLI 2009 maka sebanyak mungkin 

lakukan pencarian yang tepat dengan 

keyword “Furnitur” sesuai segmentasi 

usaha yang tepat



Langkah 4

▪ KBJI 2014 apakah diperlukan?

▪ Prinsipnya jika beli produk jadi, maka 

profesi tidak perlu disyaratkan



Langkah 5

▪ Selaraskan dengan SPSE & Aplikasi SIKAP



Hasil 
(1/7)

▪ Klik pada hasil yang dipandang paling sesuai, maka 

keluar tampilan :



Hasil
(2/7)

▪ Lihat lagi dokumen spesifikasi teknis, yang dibutuhkan 

adalah Lemari Logam dan Meja Komputer, apakah 

hasilnya ada?



Hasil
(3/7)

▪ Hasil diperoleh :

▪ 38121.01.004 Meja Tulis dari logam  (Divisi 38, Kelompok 381)

▪ 38121.01.005 Meja Komputer dari Logam  (Divisi 38, Kelompok 381)

▪ Perhatikan Segmentasi Paket, Nilai Rp.150juta Rupiah, maka termasuk Pengadaan Bagi 

Penyedia Kecil

▪ Pengaruh pada Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia? Lihat aturannya lagi di PerLKPP 12/2021

▪ penyediaan barang pada divisi yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun 

waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk 

pengalaman subkontrak; (dikecualikan bagi usaha Kecil kurang dari 3 tahun)

▪ penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup yang sama paling kurang 1 

(satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah 

maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; (dikecualikan bagi usaha Kecil kurang 

dari 3 tahun)

▪ untuk usaha nonkecil memiliki nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 

(sepuluh) tahun terakhir sebesar paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai 

HPS/Pagu Anggaran;

▪ untuk usaha kecil/koperasi yang mengikuti paket pengadaan untuk usaha nonkecil, 

memiliki nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir 

sebesar paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran.

▪ Bagaimana hasilnya untuk case ini, karena Rp150 juta, maka syarat Kualifikasi Teknis dari 

aspek pengalaman :

▪ Memiliki pengalaman pada divisi 38 : Perabotan rumah tangga;barang-barang ytdl dapat 

dipindahkan

▪ Memiliki Pengalaman penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam Kelompok 381 : 

Perabotan Rumah Tangga paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga tahun 

terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak 

(dikecualikan bagi usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 tahun.



Hasil
(4/7)

▪ Keyword KBLI 2020 Furniture yang sekiranya tepat bagi 

Lapangan Usaha Kecil :

▪ Dapat dimasukkan sebanyak mungkin setelah sounding 

pasar, dapat disesuaikan dengan divisi atau kelompok dari 

komoditas dengan judul maupun  “deskripsi” dari KBLI



Hasil 
(5/7)

▪ Bagaimana Evaluasi Pengalamannya? (Harga Terendah/Sistem 

Nilai/BSUE)

▪ Memiliki pengalaman pada divisi 38 : Perabotan rumah tangga;barang-

barang ytdl dapat dipindahkan :

▪ 381 Perabotan Rumah Tangga

▪ 382 Perhiasan dan perlengkapannya yang terkait

▪ 383 Alat-alat musik

▪ 384 Perlengkapan olahraga

▪ 385 Permainan dan mainan

▪ 386 Komedi Putar, ayunan, galeri temba dan permainan taman hiburan 

lainnya

▪ 387 Bangunan Prepabriksi

▪ 389 Barang-barang hasil industry pengolahan yrdl

▪ Memiliki Pengalaman penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam 

Kelompok 381 : Perabotan Rumah Tangga paling kurang 1 (satu) 

pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga tahun terakhir baik di lingkungan 

pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak 

(dikecualikan bagi usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 tahun :

▪ 3811 Kursi

▪ 3812 Furnitur lainnya yang digunakan di kantor

▪ Furnitur lainnya dari kayu yang digunakan di daput

▪ 3814 Furnitur lainnya ytdl

▪ 3815 alas Kasur, Kasur, dilengkapi dengan pegas atau diisi atau dilengkapi 

bagian dalamnya dengan berbagai bahan atau dengan karet plastic seluler, 

disarungi maupun tidak

▪ 3816 bagian bagian dari furnitur



Hasil 
(6/7)

▪ Komoditas (dapat dicantumkan sebagai Informasi dalam Instrumen 

Pemberian Penjelasan) : 

▪ 38121.01.004 Meja Tulis dari logam  (Divisi 38, Kelompok 381)

▪ 38121.01.005 Meja Komputer dari Logam  (Divisi 38, Kelompok 381)

▪ Pengalaman :

▪ Memiliki pengalaman pada divisi 38 : Perabotan rumah tangga;barang-

barang ytdl dapat dipindahkan

▪ Memiliki Pengalaman penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam 

Kelompok 381 : Perabotan Rumah Tangga paling kurang 1 (satu) pekerjaan 

dalam kurun waktu 3 (tiga tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah 

maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak (dikecualikan bagi usaha 

Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 tahun.

▪ Izin Usaha : 

▪ KBLI 47591 Perdagangan Eceran Furnitur

▪ KBLI 4759 : Perdagangan Eceran Khusus Furnitur

▪ KBLI 471 : Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang di Toko

▪ KBLI 475 : Perdagangan Eceran Khusus Perlengkapan Rumah Tangga

▪ Penentuan Metode Evalusi : 

▪ Bila pertimbangannya Aspek Value (nilai) for money, tepat penyedia dapat 

disasar dari sini, KBKI yang merupakan aspek pengalaman, dapat digunakan 

untuk optimasi sistem nilai.

▪ Bila sederhana, maka cocok gunakan  harga terendah, yang penting matching 

divisi dan kelompok.

▪ BSUE : serupa dengan harga terendah.



Hasil 
(7/7)

▪ Manfaatkan SIKAP dari Akun PPK untuk Sounding market

▪ Search 1 persatu dari Klasifikasi teridentifikasi, maka bila 

relative banyak dapat lanjut tender.

▪ Dokumentasikan Excel nya!



2. RSUD X akan melakukan 
pengadaan alat bantu 

pendengaran.

Komoditas? Pengalaman? Izin Usaha?



Hasil 

▪ Komoditas (dapat dicantumkan sebagai Informasi dalam 

Instrumen Pemberian Penjelasan) : 

▪ Bagian dari alat-alat kesehatan → 481 : Perlengkapan Medis dan 

Bedah serta Peralatan Ortopedik

▪ 48712 Alat bantu pendengaran dan peralatan lainnya yang dipakai 

atau dibawa, atau ditanam dalam tubuh untuk mengganti yang 

cacat atau tidak mampu : 48172.01.001, 48172.01.002, 48172.01.003, 

48172.01.004, 48172.01.999.

▪ Pengalaman :

▪ Memiliki pengalaman pada divisi 48 : Peralatan untuk Aplikasi 

Medis, Presisi dan Optik, Jam Tangan dan Jam

▪ Memiliki Pengalaman penyediaan barang sekurang-kurangnya 

dalam Kelompok 481 : Perlengapan Medis dan Bedah serta 

peralatan Ortopedik  paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam 

kurun waktu 3 (tiga tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah 

maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak (dikecualikan 

bagi usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 tahun.

▪ Usaha Non Kecil/Ketentuan lainnya …………………

▪ Izin Usaha : 

▪ KBLI 26602 : Industri Peralatan Elektromedikal dan Elektroterapi 

(boleh Analisa dari SIKAP, saat slide ini dibuat ditemukan 2 di DKI, 

1 di Jawa Barat, dst……)

▪ Lainnya : …………………………………

▪ Penentuan Metode Evalusi :  

…………………………………………..



3. Untuk menghemat, Pemkab. X 
memilih Jasa Sewa Kendaraan 

ketimbang membeli
Komoditas? Pengalaman? Izin Usaha?



Hasil 

▪ Komoditas (dapat dicantumkan sebagai Informasi dalam 

Instrumen Pemberian Penjelasan) : 

▪ 73111 Jasa Leasing atau Persewaan mobil dan minibus tanpa 

opratornya 

▪ 73112 Jasa Leasing atau persewaan kendaraan bermotor angkutan 

barang tanpa operatornya

▪ Pengalaman :

▪ Memiliki pengalaman pada divisi 73 : Jasa Leasing atau persewaan 

tanpa operatornya

▪ Memiliki Pengalaman penyediaan barang sekurang-kurangnya 

dalam Kelompok 731 : Jasa Leasing atau persewaan mesin dan 

perlengkapan tanpa operatornya   paling kurang 1 (satu) 

pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga tahun terakhir baik di 

lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman 

subkontrak (dikecualikan bagi usaha Kecil yang baru berdiri 

kurang dari 3 tahun.

▪ Usaha Non Kecil/Ketentuan lainnya …………………

▪ Izin Usaha : 

▪ KBLI 77100 : Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak 

Opsi Mobil, Bus, Truk, dan Sejenisnya 

▪ Hasil pencarian dari SIKAP Kaltim 3 Penyedia, 10 Penyedia di DKI, dst)

▪ Lainnya : …………………………………

▪ Penentuan Metode Evalusi :  

…………………………………………..



Pengembangan
Lebih Lanjut

▪KBKI & KBLI & KBJI untuk

melaksanakan konsolidasi

Yang telah kita pelajari sejauh 

ini bahwa KBKI & KBLI untuk 

memperoleh penyedia yang 

tepat



4. Untuk menghemat, Pemkab. X memilih 
Jasa Sewa Kendaraan ketimbang membeli, 

tingkat layanan yang dibutuhkan adalah 
selain menyediakan jasa sewa dapat 

menyediakan sopir

Komoditas? Pengalaman? Izin Usaha?



Hasil 

▪ Komoditas (dapat dicantumkan sebagai Informasi dalam Instrumen 

Pemberian Penjelasan) : 

▪ 73111 Jasa Leasing atau Persewaan mobil dan minibus tanpa opratornya  

▪ 73112 Jasa Leasing atau persewaan kendaraan bermotor angkutan 

barang tanpa operatornya

▪ Pengalaman :

▪ Memiliki pengalaman pada divisi 73 : Jasa Leasing atau persewaan 

tanpa operatornya

▪ Memiliki Pengalaman penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam 

Kelompok 731 : Jasa Leasing atau persewaan mesin dan perlengkapan 

tanpa operatornya paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 

3 (tiga tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta 

termasuk pengalaman subkontrak (dikecualikan bagi usaha Kecil yang 

baru berdiri kurang dari 3 tahun.

▪ Usaha Non Kecil/Ketentuan lainnya …………………

▪ Tingkat Layanan : Mampu menyediakan personil dengan KBJI 8322.01 

Pengemudi Mobil

▪ Izin Usaha : 

▪ KBLI 77100 : Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi 

Mobil, Bus, Truk, dan Sejenisnya

▪ Lainnya : …………………………………

▪ Penentuan Metode Evalusi :  …………………………………………..



5. Untuk menghemat, BKPSDM Pemkab. X 
memilih Jasa Sewa Komputer pada event 

Seleksi CPNS beserta Jasa Operator/Teknisi

Komoditas? Pengalaman? Izin Usaha?



Hasil 

▪ Komoditas (dapat dicantumkan sebagai Informasi dalam 

Instrumen Pemberian Penjelasan) : 

▪ 73124 : Jasa Leasing atau Persewaan Komputer tanpa operatornya

▪ Pengalaman :

▪ Memiliki pengalaman pada divisi 73 : Jasa Leasing atau persewaan 

tanpa operatornya

▪ Memiliki Pengalaman penyediaan barang sekurang-kurangnya 

dalam Kelompok 731 : Jasa Leasing atau persewaan mesin dan 

perlengkapan tanpa operatornya paling kurang 1 (satu) pekerjaan 

dalam kurun waktu 3 (tiga tahun terakhir baik di lingkungan 

pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak 

(dikecualikan bagi usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 

tahun.)

▪ Usaha Non Kecil/Ketentuan lainnya …………………

▪ Tingkat Layanan : Mampu menyediakan personil dengan KBJI 

3511 Teknisi Operasi Teknologi Informasi dan Komunikasi

▪ Izin Usaha : 

▪ KBLI 77307 : Jasa Persewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi 

Mesin Kantor dan Peralatannya

▪ Lainnya : …………………………………

▪ Penentuan Metode Evalusi :  

…………………………………………..



Kesimpulan

SECARA KONSEP

▪ Pelaku Pengadaan yang paling membutuhkan pengetahuan ini adalah pihak yang 

berkontrak dan yang melakukan pemilihan penyedia (memenuhi aspek TEPAT 

PENYEDIA dari Value for money)

▪ Dapat menjelaskan KBKI, KBLI, dan KBJI

▪ Dapat menggunakan KBKI, KBLI, dan KBJI

▪ Belum terkoneksinya KBKI dan KBLI 

▪ KBJI saat ini  belum digunakan terlalu luas

▪ Memungkinkan optimasi dan inovasi strategi Pengadaan dari Pemaketan & 

Subkontrak / bentuk Kerjasama kontrak, manfaatkan SIBAKU MOBILE (BPS) dan 

SIKAP (LKPP)

SECARA PRAKTIS
▪ Mencapai value for money dengan PBJ yang tepat kualitas, kuantitas, waktu, 

biaya, dan lokasi dengan penyedia yang tepat menggunakan KBKI, KBLI, dan 

KBJI (Opsional).

▪ Menetapkan KBLI, KBKI, dan KBJI (opsional) dalam proses pemilihan penyedia

▪ Reviu Pemilihan Penyedia dapat diintensifikasikan dengan melakukan

identifikasi Komoditas yang disusun berdasarkan identifikasi Kebutuhan

Pengadaan.



Terima Kasih
081330302605
christiangamas.net

SELANJUTNYA

▪ Diskusi / Tanya Jawab

▪ Implementasi pada PBJP

▪ Lain-lain

REFERENSI SLIDE INI 

▪ Materi sosialisasi Badan Pusat Statistik –

Pengembangan Metodologi Sensus dan Survey

▪ Latihan KBLI & KBKI by Hernaning Rangga Dhyta Utama, 

Medan, 25 Agustus 2021


