
141

K. CONTOH BARANG YANG MENDAPATKAN FASILITAS DAN TIDAK MENDAPATKAN 
FASILITAS DI KAWASAN BERIKAT

No Contoh Barang Yang Mendapatkan Fasilitas di Kawasan 
Berikat

Contoh Barang Yang 
Tidak Mendapatkan 
Fasilitas di Kawasan 
Berikat

1. Bahan Baku adalah barang dan bahan yang akan diolah 
menjadi  barang Hasil Produksi yang mempunyai nilai guna 
yang lebih tinggi, contohnya antara lain:
a. Kapas untuk diolah menjadi benang, benang untuk 

diolah menjadi kain, kain untuk diolah menjadi pakaian 
pada industri tekstil dan produk tekstil;

b. Printed circuit board (PCB) untuk tempat merakit 
komponen elektronik menjadi barang elektronik;

c. Bibit/Benih udang untuk industri budidaya dan 
pengolahan udang;

d. Bibit/Benih tanaman untuk industri dan budidaya flora;
e. Bijih Plastik untuk industri barang dari plastik;
f. Bijih logam untuk industri barang dari logam;
g. Cat untuk industri furniture; 

2. Bahan Penolong adalah barang dan bahan selain Bahan 
Baku yang digunakan dalam Kegiatan Pengolahan atau 
Kegiatan Penggabungan yang berfungsi membantu dalam 
proses produksi. Bahan Penolong dikategorikan menjadi 2 
(dua) yaitu:
a. Bahan Penolong yang berguna untuk membantu proses 

produksi dan harus dimasukkan kedalam konversi 
pemakaian Bahan Baku / Bahan Penolong menjadi 
Hasil Produksi, contohnya antara lain:
1) Pupuk untuk industri dan budidaya flora;
2) Pakan ternak untuk industri budidaya fauna;
3) Detergent untuk mencuci pakaian untuk industri 

garment;
4) Katalis untuk mempercepat proses produksi dan 

pengolahan pada industri barang dari logam;
b. Bahan Penolong yang berguna untuk membantu proses 

produksi namun tidak dimasukkan kedalam konversi 
pemakaian Bahan Baku / Bahan Penolong menjadi 
Hasil Produksi, contohnya antara lain:
1) Pelumas Barang Modal;
2) Pembersih Barang Modal;

Pelumas yang 
digunakan untuk 
kendaraan operasional 
perusahaan.

3. Pengemas dan alat bantu pengemas adalah barang yang 
digunakan untuk mengemas bahan dan barang untuk 
melindungi kualitas barang maupun memudahkan 
pengangkutan barang termasuk peralatan yang 
dipergunakan untuk pengemasan, contohnya antara lain:
a. Kemasan Primer, yaitu bahan kemas langsung 

mewadahi bahan / barang seperti kaleng susu, botol 
minuman, plastik makanan, plastik baju, cones, bobbin. 

b. Kemasan Sekunder, yaitu kemasan yang fungsi 
utamanya melindungi kelompok kemasan lainnya, 
seperti kotak karton untuk wadah kaleng susu, kotak 
kayu untuk wadah buah-buahan yang dibungkus.

c. Kemasan Tersier dan Kuarter, yaitu kemasan yang 
diperlukan untuk menyimpan, pengiriman atau 
identifikasi. Kemasan tersier umumnya digunakan 
sebagai pelindung selama pengangkutan, seperti pallet 
kayu, pallet plastik.
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d. Alat Bantu Pengemas, yaitu bahan / barang yang 
digunakan untuk membantu proses pengemasan, 
seperti lakban, mesin press, lem.

4. Barang Contoh adalah barang yang dimasukkan ke 
Kawasan Berikat diantaranya untuk dijadikan model atau 
panduan produksi terkait dengan desain, kualitas, Bahan 
Baku yang digunakan dan lainnya dengan jumlah yang 
wajar sesuai proses bisnis perusahaan, contohnya antara 
lain:
a. Sepatu model terbaru sebagai contoh untuk industri 

sepatu;
b. Pakaian model terbaru sebagai contoh untuk industri 

garment;
c. Mesin cuci model terbaru sebagai contoh untuk industri 

elektronik;
d. Tekstil model terbaru yang dijadikan untuk acuan 

pengadaan Bahan Baku untuk industri garment.

5. Barang Modal adalah barang yang digunakan oleh 
Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan 
Berikat atau PDKB berupa: 
a. peralatan untuk pembangunan, perluasan, atau 

konstruksi kawasan Berikat, seperti: alat berat yang 
digunakan untuk pembangunan pabrik, termasuk suku 
cadangnya;

b. mesin, termasuk suku cadangnya seperti lampu khusus 
yang menempel pada mesin;

c. peralatan pabrik, seperti Genset untuk menggerakkan 
mesin dan penerangan kerja, Forklift, Conveyor Belt, Rak 
Penyimpanan termasuk Manequin, pendingin khusus 
(freezer) untuk industri pengolah ikan, termasuk suku 
cadangnya; dan

d. cetakan (moulding), termasuk suku cadangnya;

a. Bahan untuk 
pembangunan 
seperti Semen, Pasir, 
Batu Bata, Kerangka 
Besi/Baja.

b. Perkakas untuk 
pembangunan 
seperti Obeng, 
Sekop, Palu, Paku, 
Gergaji.

c. Barang lainnya yang 
tidak terkait dengan 
proses produksi 
seperti pengatur 
suhu ruangan (air 
conditioner) yang 
dipasang pada ruang 
produksi, exhaust 
fan, dan lampu.

6. Bahan Bakar, adalah bahan/barang yang diperlukan untuk 
menjalankan Barang Modal, contohnya antara lain:
a. Bahan bakar padat, seperti kayu, batubara, cangkang, 

sisa proses produksi yang dijadikan sebagai bahan 
bakar;

b. Bahan bakar cair, seperti bensin/gasoline, minyak solar, 
minyak tanah;

c. Bahan bakar gas, seperti LPG (Liquefied Petroleum Gas), 
CNG (Compressed Natural Gas), LNG (Liquefied Natural 
Gas);

a. Bahan bakar yang 
digunakan untuk 
kendaraan 
operasional 
perusahaan.

b. Bahan bakar Genset 
bukan untuk 
keperluan produksi

c. Jika Bahan Bakar 
dalam satu invoice
digunakan untuk 
Barang Modal dan 
Barang lainnya 
(tidak bisa 
dipisahkan mana 
bahan bakar yang 
hanya digunakan 
untuk Barang 
Modal).

d. Bahan bakar yang 
dimasukkan akan 
disalurkan ke pihak 
lain.



143

7. Peralatan Perkantoran adalah barang yang digunakan untuk 
menunjang administrasi kegiatan perkantoran dan bersifat 
tidak habis pakai, serta hanya digunakan di dalam Kawasan 
Berikat contohnya antara lain:
a. Server Komputer;
b. Komputer (Personal Computer);
c. Mesin Fotokopi;
d. Printer, tidak termasuk tinta/toner.

a. Meja Kantor;
b. Kursi;
c. Lemari Berkas;
d. Kertas;
e. Alat Tulis Kantor;
f. Komputer Jinjing 

/Laptop
g. Peralatan yang 

digunakan didalam 
dan diluar Kawasan 
Berikat (Moveable);

h. dll.

8. Barang untuk keperluan Penelitian dan Pengembangan 
perusahaan pada Kawasan Berikat, contohnya antara lain:
a. Mikroskop;
b. Peralatan Laboratorium;
c. Mesin untuk menguji ketahanan produk;
d. Bahan kimia untuk pengujian produk;
e. Barang jadi untuk diurai komponen penyusunnya.

9. Barang jadi maupun setengah jadi untuk digabungkan 
dengan Hasil Produksi sebagaimana diatur dalam Lampiran 
I.

10. Barang yang dimasukkan kembali dari kegiatan pengeluaran 
sementara, contohnya antara lain:
a. Barang hasil pekerjaan subkontrak, baik barang jadi

maupun barang setengah jadi;
b. Barang hasil pekerjaan perbaikan;
c. Barang hasil pengujian baik dalam kondisi utuh atau 

tidak.

11. Hasil Produksi yang dimasukkan kembali, contohnya antara 
lain:
a. Hasil Produksi yang dikembalikan (retur) dari pembeli 

diluar negeri atau dari dalam negeri.
b. Hasil Produksi yang dikembalikan ke Kawasan Berikat 

karena ditemukan rusak pada saat pengiriman. 

12. Hasil Produksi Kawasan Berikat lain adalah Hasil Produksi 
dari Kawasan Berikat lain yang dimasukkan ke Kawasan 
berikat dan bukan merupakan barang untuk dikonsumsi 
yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan produksi.

a. Pakaian Produksi 
Kawasan Berikat PT
A untuk dipakai oleh 
Karyawan di 
Kawasan Berikat PT
B;

b. Makanan dan 
Minuman Hasil 
Produksi Kawasan 
Berikat PT A untuk 
dikonsumsi di 
Kawasan Berikat PT
B.


