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Yth. 

1. Para Menteri Kabinet Indonesia Maju; 

2. Sekretaris Kabinet; 

3. Kepala Staf Kepresidenan; 

4. Para Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian; 

5. Jaksa Agung Republik Indonesia; 

6. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; 

7. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara; 

8. Para Gubernur; dan 

9. Para Bupati/Walikota 
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    Tempat 

 

 

SURAT EDARAN 

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA 

SELAKU KETUA HARIAN TIM NASIONAL 

PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI 

NOMOR        TAHUN 2022 

TENTANG 

PRODUK DALAM NEGERI DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 

 

I. LATAR BELAKANG 

Dalam rangka menentukan kriteria barang dan jasa yang termasuk produk 

dalam negeri, maka diperlukan penyamaan persepsi mengenai Definisi 

Produk Dalam Negeri. 

 

II. MAKSUD DAN TUJUAN 

a. Maksud 

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan dalam kriteria pemilihan 

jenis pengadaan barang/jasa pemerintah. 
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b. Tujuan 

Surat Edaran ini ditujukan untuk mewujudkan percepatan 

peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan 

barang/jasa pemerintah. 

 

III. RUANG LINGKUP 

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah dalam sistem pengadaaan 

barang/jasa di lingkungan instansi pemerintah (K/L/P/D). 

 

IV. DASAR 

a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2020 tentang Cipta Kerja; 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan 

Industri; 

c. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas  Peraturan 

Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah; 

d. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian 

Perindustrian; 

e. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tim Nasional 

Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri. 

 

V. ISI EDARAN 

Belanja: 

a) Barang 

1. Produk industri 

a. TKDN: Apabila memiliki sertifikat TKDN sebagaimana tercantum 

dalam laman http://tkdn.kemenperin.go.id/. 

b. PDN:  

1) produk yang sesuai ditemukan di 

http://tkdn.kemenperin.go.id/referensi_idx.php; atau 

2) adanya informasi perihal kebenaran bahwa produk 

tersebut dibuat di dalam negeri.  

http://tkdn.kemenperin.go.id/
http://tkdn.kemenperin.go.id/referensi_idx.php
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c. Impor: Selain TKDN dan PDN sebagaimana dimaksud pada huruf 

a dan huruf b 

2. Produk hasil peternakan 

a. PDN: Ada surat keterangan dari dinas yang membidangi 

peternakan bahwa produk peternakan yang bersangkutan berasal 

dari dalam negeri 

b. Impor: Tidak ada surat keterangan sebagaimana dimaksud di atas 

3. Produk hasil pertanian 

a. PDN: Ada surat keterangan dari dinas yang membidangi pertanian 

bahwa produk pertanian yang bersangkutan berasal dari dalam 

negeri 

b. Impor: Tidak ada surat keterangan sebagaimana dimaksud di atas 

4. Produk hasil pertambangan 

a. PDN: Ada surat keterangan dari dinas yang membidangi 

pertambangan bahwa produk pertambangan yang bersangkutan 

berasal dari dalam negeri 

b. Impor: Tidak ada surat keterangan sebagaimana dimaksud di atas 

5. Produk hasil perikanan 

a. PDN: Ada surat keterangan dari dinas yang membidangi perikanan 

bahwa produk perikanan yang bersangkutan berasal dari dalam 

negeri 

b. Impor: Tidak ada surat keterangan sebagaimana dimaksud di atas 

6. Produk hasil perkebunan 

a. PDN: Ada surat keterangan dari dinas yang membidangi 

perkebunan bahwa produk perkebunan yang bersangkutan 

berasal dari dalam negeri 

b. Impor: Tidak ada surat keterangan sebagaimana dimaksud di atas 

7. Produk hasil hutan 

a. PDN: Ada surat keterangan dari dinas yang membidangi 

kehutanan bahwa produk hasil hutan yang bersangkutan berasal 

dari dalam negeri 

b. Impor: Tidak ada surat keterangan sebagaimana dimaksud di atas 

8. Produk makanan dan minuman (termasuk katering, kudapan)  

a. PDN: Apabila disediakan oleh perusahaan yang berlokasi di dalam 

negeri 
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b. Impor: Apabila disediakan oleh perusahaan yang tidak berlokasi 

di dalam negeri 

9. Gabungan barang  

a. PDN: Apabila seluruh atau minimal 50% (lima puluh persen) dari 

nilai produk pada gabungan barang merupakan PDN atau TKDN 

b. Impor: Apabila seluruh atau lebih dari 50% (lima puluh persen) 

dari nilai produk pada gabungan barang merupakan Impor 

 

b) Jasa 

1. Honor dan Jasa Profesi 

a. PDN: Apabila seluruhnya atau sebagian besar dibayarkan kepada 

WNI 

b. Impor: Apabila seluruhnya atau sebagian besar dibayarkan 

kepada WNA 

2. Paket meeting/MICE 

a. PDN: Apabila diselenggarakan di dalam negeri 

b. Impor: Apabila diselenggarakan di luar negeri 

3. Perjalanan dinas dalam negeri: 

a. Tiket: 

1) PDN: Apabila perusahaan penyedia transportasi adalah 

perusahaan dalam negeri 

2) Impor: Apabila perusahaan penyedia transportasi adalah 

perusahaan luar negeri 

b. Selain tiket: Seluruhnya dimasukkan sebagai PDN 

4. Perjalanan dinas luar negeri 

a. Tiket: 

1) PDN: Apabila perusahaan penyedia transportasi adalah 

perusahaan dalam negeri 

2) Impor: Apabila perusahaan penyedia transportasi adalah 

perusahaan luar negeri 

b. Lumsum: Seluruhnya dimasukkan sebagai Impor 

5. Konsultan 

a. PDN:  

- Apabila biaya tenaga ahli jasa konsultansi dibayarkan 

seluruhnya atau minimal 50% (lima puluh persen) kepada WNI 

b. Impor:  
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- Apabila biaya tenaga ahli jasa konsultansi dibayarkan 

seluruhnya atau lebih dari 50% (lima puluh persen) kepada 

WNA 

6. Jasa Penyelenggara Kegiatan (Event Organizer) 

a. PDN:  

- Apabila dikerjakan oleh perusahaan dalam negeri 

b. Impor:  

- Apabila dikerjakan oleh perusahaan asing 

7. Sewa 

a. PDN: 

- Apabila seluruh atau minimal 50% (lima puluh persen) dari 

nilai produk yang disewa merupakan PDN atau TKDN 

sebagaimana dimaksud pada huruf a) 

b. Impor: 

- Apabila seluruh atau lebih dari 50% (lima puluh persen) dari 

nilai produk yang disewa merupakan Impor sebagaimana 

dimaksud pada huruf a) 

8. Jasa Lainnya 

a. PDN: Apabila disediakan oleh perusahaan yang didirikan 

berdasarkan hukum dan berlokasi di Indonesia 

b. Impor: Apabila disediakan oleh perusahaan yang didirikan tidak 

berdasarkan hukum atau tidak berlokasi di Indonesia 

 

c) Konstruksi (Proyek) 

1. TKDN: Apabila memiliki sertifikat TKDN sebagaimana tercantum 

dalam laman http://tkdn.kemenperin.go.id/ 

2. PDN: Apabila tidak memiliki sertifikat TKDN sebagaimana dimaksud 

pada poin c) 1. di atas namun konstruksi (proyek) dikerjakan di dalam 

negeri dengan nilai proyek maksimal Rp 1 miliar 

3. Impor: Apabila konstruksi (proyek) dikerjakan tidak di dalam negeri 

atau apabila tidak termasuk dalam TKDN atau PDN 

 

d) Paket Gabungan Barang dan Jasa Non-Konstruksi (Proyek) 

1. PDN: Apabila seluruh atau minimal 50% (lima puluh persen) dari nilai 

Paket Gabungan Barang dan Jasa Non-Konstruksi (Proyek) 

http://tkdn.kemenperin.go.id/
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merupakan PDN atau TKDN sebagaimana dimaksud pada huruf a) 

atau huruf b) 

2. Impor: Apabila seluruh atau lebih dari 50% (lima puluh persen) dari 

nilai Paket Gabungan Barang dan Jasa Non-Konstruksi (Proyek) 

merupakan Impor sebagaimana dimaksud pada huruf a) atau huruf 

b) 

 

Demikian, agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. 

 

 

Dikeluarkan di Jakarta 

pada tanggal         

 

MENTERI PERINDUSTRIAN 

REPUBLIK INDONESIA 

SELAKU KETUA HARIAN 

TIM NASIONAL PENINGKATAN 

PENGGUNAAN PRODUK DALAM 

NEGERI, 

 

 

 

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA 

 

Tembusan Yth.: 
1. Presiden Republik Indonesia; 
2. Wakil Presiden Republik Indonesia. 

 

Kepala, 

Nila Kumalasari 


