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1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini adalah melaksanakan usaha di 

bidang :  

 

a. Industri konstruksi dan engineering ; 

b. Jasa pemborongan dengan pola progres termyn maupun turnkey/ 

Build Operate Transfer (BOT). 

c. Pengelolaan dan penyewaan gedung/kawasan niaga terpadu ; 

d. Perdagangan dan pemeliharaan peralatan serta material 

konstruksi ; 

e. Layanan peningkatan kemampuan di bidang jasa konstruksi dan 

engineering pada khususnya sesuai dengan prinsip-prinsip 

perseroan terbatas ; 

f. Realti : sebagai pengembang realti ; 

g. Properti : sebagai pengembang property ; 

h. Industri pendukung konstruksi bangunan gedung ; 

i. Investasi : sebagai investor baik langsung maupun melalui 

penyertaan saham pada anak perusahaan dan/atau perusahaan 

patungan ; 

j. Penyediaan ruang (space provider) pada sarana infrastruktur 

transportasi bandar udara, pelabuhan, transportasi massal (TOD) 

dan infrastruktur sosial (healthcare) ; 

k. Pembangunan dan pengembangan kawasan (city builder). 

 
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan 

dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut : 

 

a. Pekerjaan pembangunan gedung (seluruh sector pembangunan) 

termasuk sarana dan prasarananya, baik yang dilakukan di lokasi 

proyek (on site) maupun di luar lokasi proyek (off site) : 
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i. Pekerjaan Konstruksi gedung tempat tinggal ; 

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan gedung yang 

dipakai untuk tempat tinggal, seperti rumah tempat tinggal, 

apartemen dan kondominium. Termasuk pembangunan 

gedung-untuk tempat tinggal yang dikerjakan oleh 

perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan 

kegiatan perubahan dan renovasi gedung tempat tinggal ; 
 

 
 

ii. Pekerjaan konstruksi gedung perkantoran ; 

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan gedung yang 

dipakai untuk perkantoran, seperti kantor dan rumah kantor 

(rukan). Termasuk pembangunan gedung untuk perkantoran 

yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan 

untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung 

perkantoran. 

 
iii. Pekerjaan konstruksi gedung industry ; 

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan gedung yang 

dipakai untuk industri, seperti pabrik dan bengkel kerja. 

Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung industri. 

 

 

 

 
 

iv. Pekerjaan konstruksi gedung perbelanjaan ; 

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan gedung yang 

dipakai untuk perbelanjaan, seperti mall, toserba, toko, 

rumah toko (ruko) dan warung. Termasuk pembangunan 

ruko yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan 

tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi 

gedung perbelanjaan. 

 

i. Konstruksi Gedung Hunian  
Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, 
dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai 
untuk hunian, seperti rumah tinggal, rumah tinggal 
sementara, rumah susun, apartemen dan kondominium. 
Termasuk pembangunan gedung untuk hunian yang 
dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk 
dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung hunian. 
 

ii. Konstruksi Gedung Perkantoran  
Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, 
dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai 
untuk gedung perkantoran, seperti kantor dan rumah kantor 
(rukan). Termasuk pembangunan gedung untuk perkantoran 
yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan 
untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung 
perkantoran 
 

iii. Konstruksi Gedung Industri  
Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, 
dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai 
untuk industri, seperti gedung perindustrian/pabrik, gedung 
workshop/bengkel kerja, bangunan pabrik untuk pengelolaan 
dan pemrosesan bahan nuklir. Termasuk kegiatan 
perubahan dan renovasi gedung industri. 
 

iv. Konstruksi Gedung Perbelanjaan  
Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, 
dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai 
untuk perbelanjaan, seperti gedung perdagangan/pasar/mall, 
toserba, toko, rumah toko (ruko) dan warung. Termasuk 
pembangunan ruko yang dikerjakan oleh perusahaan real 
estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan 
renovasi gedung perbelanjaan 

v. Konstruksi Gedung Kesehatan  
Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, 
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v. Pekerjaan konstruksi gedung kesehatan ; 

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan gedung yang 

dipakai untuk sarana kesehatan, seperti rumah sakit, 

poliklinik, puskesmas dan balai pengobatan. Termasuk 

kegiatan perubahan dan renovasi gedung kesehatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vi. Pekerjaan konstruksi gedung pendidikan ; 

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan gedung yang 

dipakai untuk sarana pendidikan, seperti sekolah, tempat 

kursus, laboratorium dan bangunan penunjang pendidikan 

lainnya Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung 

pendidikan. 

 

vii. Pekerjaan konstruksi gedung penginapan ; 

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan gedung yang 

dipakai untuk penginapan, seperti hotel, hostel dan losmen. 

Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung 

penginapan. 

 

 
viii. Pekerjaan konstruksi gedung tempat hiburan dan olah raga ; 

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan gedung yang 

dipakai untuk tempat hiburan, seperti bioskop, gedung 

dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai 
untuk sarana kesehatan, seperti rumah sakit, poliklinik, 
puskesmas, balai pengobatan, gedung pelayanan kesehatan 
dan gedung laboratorium. Termasuk kegiatan perubahan dan 
renovasi gedung kesehatan 
 

vi. konstruksi bangunan sipil fasilitas pengolahan produk kimia, 
petrokimia, farmasi, dan industri lainnya  
Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, 
pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali pabrik 
pengolahan bahan kimia dasar; pengolahan pupuk; pabrik 
plastik dan pabrik pengolahan karet; pengolahan hasil 
agrokimia; pabrik pengolahan kimia lainnya termasuk pabrik 
pengolahan produk farmasi dan petrokimia. 
 

vii. Konstruksi Gedung Pendidikan  
Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, 
dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai 
untuk sarana pendidikan, seperti gedung sekolah, tempat 
kursus, laboratorium dan bangunan penunjang pendidikan 
lainnya. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung 
pendidikan. 
 

 

viii. Konstruksi Gedung Penginapan  
Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, 
dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai 
untuk penginapan, seperti gedung perhotelan, hostel dan 
losmen. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung 
penginapan 
 

ix. Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga  
Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, 
dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai 
untuk tempat hiburan, seperti bioskop, gedung 
kebudayaan/kesenian, gedung wisata dan rekreasi serta 
gedung olahraga. Termasuk pembangunan gedung untuk 
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kesenian-dan gelanggang olahraga. Termasuk 

pembangunan gedung untuk tempat hiburan yang dikerjakan 

oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan 

kegiatan perubahan dan renovasi gedung tempat hiburan 

dan olahraga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ix. Pekerjaan konstruksi gedung lainnya ; 

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan gedung yang 

dipakai untuk penggunaan selain dalam Kelompok (i) sampai 

dengan (ix) seperti tempat ibadah, terminal/stasiun, 

bangunan monumental, bangunan bandara, gudang dan 

lainnya. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung 

lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

tempat hiburan yang dikerjakan oleh perusahaan real estat 
dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan 
renovasi gedung tempat hiburan dan olahraga. 
 

x. konstruksi bangunan sipil fasilitas olah raga  
Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, 
pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan 
fasilitas olah raga seperti bangunan stadion, olah raga 
lapangan (sepakbola, baseball, rugby, lintasan balap mobil 
dan motor), lapangan basket, hockey, lapangan tenis, 
lapangan golf, kolam renang termasuk kolam renang 
berdinding baja galvanized stainless steel standar olympic, 
lintasan atletik, lapangan panahan, gelanggang olahraga dan 
lain-lain. 
 

xi. Konstruksi Gedung Lainnya  
Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, 
dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai 
penggunaan selain dalam kelompok 41011 s.d. 41018, 
seperti tempat ibadah (masjid, gereja katolik, gereja kristen, 
pura, wihara, kelenteng), gedung terminal/stasiun, balai yasa 
(kereta api), bangunan monumental, gedung negara dan 
pemerintah pusat/daerah, bangunan bandara, gedung 
hangar pesawat, gedung PKPPK (Pemadam Kebakaran di 
Bandar Udara), gedung bersejarah, gedung penjara, gedung 
balai pertemuan, gudang, gedung genset, rumah pompa, 
depo, gedung power house, gedung gardu listrik, gedung 
gardu sinyal, gedung tower, gedung penyimpanan termasuk 
penyimpanan bahan peledak dan lainnya. Termasuk 
kegiatan perubahan dan renovasi gedung lainnya. 

xii. Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung  
Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan bahan hasil 
produksi pabrik seperti beton pracetak, baja, plastik, karet, 
dan hasil produksi pabrik lainnya dengan metode pabrikasi, 
erection, dan/ atau perakitan untuk bangunan Gedung 
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x. Pemasangan Bangunan prafabrikasi untuk gedung ; 
Kelompok ini mencakup kegiatan khusus pemasangan 
bangunan prafabrikasi yang utamanya dari beton untuk 
gedung sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam 

konstruksi gedung dan biasanya dikerjakan atas dasar 

subkontrak. 

 
xi. Konstruksi Jalan Raya ; 

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, peningkatan, 

pemeliharaan dan perbaikan jalan, jalan raya dan jalan tol. 

Termasuk juga kegiatan pembangunan, peningkatan, 

pemeliharaan penunjang, pelengkap dan perlengkapan 

jalan, seperti pagar/tembok penahan, drainase jalan, marka 

jalan dan rambu-rambu. 

 

 

 
xii. Konstruksi Jembatan dan Jalan Layang ; 

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, peningkatan, 

pemeliharaan dan perbaikan jembatan dan jalan layang. 

Termasuk juga kegiatan pembangunan, peningkatan, 

pemeliharaan penunjang, pelengkap dan perlengkapan 

jembatan dan jalan layang, seperti pagar/tembok penahan, 

drainase jalan, marka jalan, dan rambu-rambu. 

 

 
 

xiii. Konstruksi Landasan Pacu Pesawat Terbang ; 
Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, peningkatan, 
pemeliharaan dan perbaikan landasan pacu pesawat 
terbang. Termasuk juga kegiatan pembangunan, 
peningkatan, pemeliharaan penunjang, pelengkap dan 
perlengkapan landasan pacu, seperti pagar/tembok 
penahan, drainase  landasan pacu, marka landasan pacu 

xiii. Konstruksi Bangunan Sipil Jalan  
Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, 
dan/atau pembangunan kembali bangunan jalan (raya, 
sedang, dan kecil), jalan bebas hambatan/jalan tol, dan jalan 
landasan terbang (pacu, taksi, dan parkir), dan lapangan 
penyimpanan peti kemas (containers yard). Termasuk 
kegiatan penunjang pembangunan, peningkatan, 
pemeliharaan konstruksi pagar/tembok penahan jalan. Tidak 
termasuk jalan layang 
 

xiv. Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly 
Over, dan Underpass  
Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, 
dan/atau pembangunan kembali bangunan jembatan 
(termasuk jembatan rel), jalan layang, underpass, dan fly 
over. Termasuk kegiatan pembangunan, peningkatan, 
pemeliharaan penunjang, pelengkap dan perlengkapan 
jembatan dan jalan layang, seperti pagar/tembok penahan, 
drainase jalan, marka jalan, dan rambu-rambu. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
xv. Konstruksi Jalan Rel  

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, 
dan/atau pembangunan kembali jalan rel. Seperti jalan rel 
untuk kereta api. Termasuk pekerjaan pemasangan rel dan 
bantalan kereta api dan penimbunan kerikil (agregat kelas A) 
untuk badan jalan kereta api. 

 

xvi. Konstruksi Terowongan  
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dan rambu-rambu. 
 

xiv. Konstruksi Jalan Rel dan Jembatan Rel ; 
Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan 
dan perbaikan jalan rel dan jembatan rel. Seperti jalan rel 
dan jembatan rel untuk kereta api. 

 
 
 
 

xv. Konstruksi Terowongan ; 
Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan 
dan perbaikan bangunan terowongan di bawah permukaan 
air, di bukit atau pegunungan dan di bawah permukaan 
tanah. 

 

 
 

xvi. Konstruksi Jaringan Irigasi ; 
Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, peningkatan,  
pemeliharaan dan perbaikan konstruksi jaringan air, system 
irigasi (kanal), reservoir dan sifon dan drainase irigasi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

xvii. Konstruksi Bangunan Pengolahan, Penyaluran Dan 
Penampungan Air Minum, Air Limbah dan Drainase; 
Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan 

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan terowongan 
dengan menggunakan mesin bor dan/atau bahan peledak, 
bekisting, pembesian, dan pengecoran beton; pemeliharaan 
dan perbaikan bangunan terowongan di bawah permukaan 
air, di bukit atau pegunungan dan di bawah permukaan 
tanah.   

 
 

xvii. Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase  
Kelompok ini mencakup usaha pembangunan pemeliharaan, 
dan/atau pembangunan kembali bangunan jaringan saluran 
air irigasi dan jaringan drainase 
 
 

xviii. Konstruksi jaringan irigasi, komunikasi, dan limbah lainnya  
Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, 
dan/atau pembangunan kembali bangunan konstruksi 
lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 42201 s.d. 
42207. Termasuk penataan bangunan dan lingkungan, 
prasarana kawasan permukiman, industri, rumah sakit, dan 
lain-lain 
 

xix. Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih  
Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, 
dan/atau pembangunan kembali bangunan penyadap dan 
penyalur air baku, bangunan pengolahan air baku, bangunan 
pengolahan air minum, bangunan menara air minum, 
reservoir air minum, jaringan pipa/penyalur distribusi air 
bersih, tangki air minum dan bangunan pelengkap air minum 
lainnya. 
 
 
 
 

xx. Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan  
Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, 
dan/atau pembangunan kembali bangunan dermaga (jetty), 
trestle,sarana pelabuhan, dan sejenisnya pelabuhan 
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dan  perbaikan bangunan penyadap dan penyalur air baku, 
bangunan pengolahan air baku, bangunan menara air dan 
reservoir air, jaringan penyalur dan distribusi serta tangki air 
minum, bangunan jaringan air limbah dalam kota (jaringan 
pengumpul air limbah domestik/manusia dan air limbah 
industri) dan bangunan pengolahan air limbah, jaringan 
drainase pemukiman, kolam penampungan, bangunan 
pompa dan konstruksi bangunan sejenisnya. 
 

xviii. Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan ; 
Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan 
dan perbaikan bangunan pelabuhan, dermaga, sarana 
pelabuhan, penahan gelombang dan sejenisnya pelabuhan  
perikanan. Termasuk konstruksi jalan air atau terusan, 
pelabuhan dan sarana jalur sungai, dok (pangkalan), lock 
(panama canal lock, Hoover Dam), tempat pelelangan ikan, 
dan  lain-lain. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

xix. Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya ; 
Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan 
dan perbaikan bangunan sipil lainnya yang belum tercakup 
dalam kelompok-kelompok (konstruksi bangunan prasarana 
sumber daya air), (konstruksi bangunan pelabuhan bukan 
perikanan), konstruksi bangunan pelabuhan perikanan, 
konstruksi bangunan pengolahan dan penampungan barang 
minyak dan gas dan Pengerukan, seperti pembangunan 
lapangan olahraga dan fasilitas olahraga di luar ruangan  
lapangan parkir danf sarana lingkungan pemukiman (di luar 
gedung) lainnya.Termasuk pembagian lahan dengan 

perikanan. Termasuk konstruksi jalan air atau terusan, 
pelabuhan dan sarana jalur sungai, dok (pangkalan), lock 
(panama canal lock, hoover dam) dan lain-lain 
 

xxi. konstruksi bangunan pelabuhan bukan perikanan  
Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, 
dan/atau pembangunan kembali bangunan dermaga (jetty), 
trestle,sarana pelabuhan, dan sejenisnya pelabuhan bukan 
perikanan. Termasuk konstruksi jalan air atau terusan, 
pelabuhan dan sarana jalur sungai, dok (pangkalan), lock 
(panama canal lock, hoover dam) dan lain-lain. 
 

xxii. konstruksi bangunan prasarana sumber daya air  
Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, 
dan/atau pembangunan kembali bangunan prasarana 
sumber daya air seperti bendungan (dam), bendung (weir), 
embung, pintu air, talang (viaduk), siphon, check dam, 
tanggul dan saluran pengendali banjir, tanggul laut, 
bangunan pengambilan (free intake), krib, waduk dan 
sejenisnya, stasiun pompa dan/atau prasarana sumber daya 
air lainnya. 
 

xxiii. Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan  
Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, 
dan/atau pembangunan kembali fasilitas eksplorasi dan 
operasi produksi pertambangan, termasuk pengendalian 
dampak lingkungan. 
 

xxiv. konstruksi khusus bangunan sipil lainnya YTDL  
Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, 
pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali konstruksi 
khusus bangunan sipil lainnya yang belum tercakup dalam 
kelompok 42921 s.d. 42924. 4293 
 

xxv. Pengerukan  
Kelompok ini mencakup usaha pengerukan atau normalisasi 
dan pemeliharaan sungai, pelabuhan, rawa, danau, alur 
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pengembangannya misalnya penambahan jalan, prasarana 
umum dan lain-lain). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
xx. Konstruksi Bangunan Elektrikal ; 

Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, 

pemeliharaan dan perbaikan bangunan elektrikal, seperti 

pembangkit dan transmisi tenaga listrik, serta jaringan pipa 

listrik lokal dan jarak jauh. Termasuk juga pembangunan 

gardu induk dan pemasangan tiang listrik yang dimanfaatkan 

untuk bangunan gedung (perumahan/pemukiman) maupun 

sarana transportasi kereta api. 

 

xxi. Konstruksi Telekomunikasi Sarana Bantu Navigasi Laut Dan 

Rambu Sungai ; 

Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, 

pemeliharaan dan perbaikan konstruksi telekomunikasi 

sarana bantu navigasi laut, dan rambu sungai, seperti 

bangunan menara suar, rambu suar, pelampung suar, lampu 

sinyal pelabuhan, dan bagian rambu suar lainnya. 

 

pelayaran, kolam dan kanal, baik dengan sifat pekerjaan 
ringan, sedang, maupun berat. Termasuk pengerukan untuk 
pembuatan jalur transportasi air. 

 
 

xxvi. Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal  
Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, 
pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan 
sipil elektrikal seperti bangunan sipil pembangkit, transmisi, 
distribusi dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik, jaringan 
pipa listrik lokal dan jarak jauh termasuk pembangunan 
gardu induk dan pemasangan tiang listrik dan menara. 

 
 

xxvii. Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi Untuk Prasarana 
Transportasi  
Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, 
pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan 
fasilitas telekomunikasi sarana bantu navigasi laut, bangunan 
telekomunikasi navigasi udara, bangunan sinyal dan 
telekomunikasi kereta api, termasuk bangunan menara/tiang/ 
pipa/antena dan bangunan sejenisnya. 

xxviii. Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah  
Kelompok ini mencakup kegiatan khusus 
pembuatan/pengeboran untuk mendapatkan air tanah, baik 
skala kecil, skala sedang, maupun skala besar dan tekanan 
tinggi sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam 
konstruksi gedung. Termasuk pekerjaan pengeboran atau 
penggalian sumur air, pemasangan pompa dan pipanya. 
 

xxix. Konstruksi Sentral Telekomunikasi  
Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, 
pemeliharaan dan perbaikan konstruksi bangunan sentral 
telekomunikasi beserta perlengkapannya, seperti bangunan 
sentral telepon, telegraf, bangunan menara pemancar, 
penerima radar gelombang mikro, bangunan stasiun bumi 
kecil dan stasiun satelit. Termasuk jaringan pipa komunikasi 
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xxii. Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah ; 

Kelompok ini mencakup kegiatan khusus 

pembuatan/pengeboran untuk mendapatkan air tanah, baik 

skala kecil, skala sedang, maupun skala besar dan tekanan 

tinggi sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam 

konstruksi gedung, dan biasanya dikerjakan atas dasar  

subkontrak. 
 

xxiii. Konstruksi Sentral data; 

Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, 

pemeliharaan dan perbaikan konstruksi bangunan sentral 

telekomunikasi beserta perlengkapannya, seperti bangunan 

sentral telepon, telegraf, bangunan menara pemancar, 

penerima radar gelombang mikro, bangunan stasiun bumi 

kecil dan stasiun satelit. Termasuk jaringan pipa komunikasi 

lokal dan jarak jauh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

lokal dan jarak jauh, jaringan transmisi, dan jaringan 
distribusi kabel telekomunikasi/ telepon di atas permukaan 
tanah, di bawah tanah dan di dalam air. 
 

xxx. Perdagangan Besar Piranti Lunak  
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar piranti 
lunak. 
 

xxxi. Penerbitan piranti lunak (Software)  
Kelompok ini mencakup kegiatan usaha penerbitan 
perangkat lunak yang siap pakai (bukan atas dasar 
pesanan), seperti sistem operasi, aplikasi bisnis dan lainnya 
dan video game untuk semua platform sistem operasi 

xxxii. Aktivitas Pengolahan Data  
Kelompok ini mencakup kegiatan pengolahan dan tabulasi 
semua jenis data. Kegiatan ini bisa meliputi keseluruhan 
tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang 
disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan 
pengolahan. Termasuk pembagian fasilitas mainframe ke 
klien dan penyediaan entri data dan kegiatan pengelolaan 
data besar (big data). 

xxxiii. Aktivitas Konsultasi Komputer Dan Manajemen Fasilitas 
Komputer Lainnya  
Kelompok ini mencakup usaha konsultasi tentang tipe dan 
konfigurasi dari perangkat keras komputer dengan atau 
tanpa dikaitkan dengan aplikasi piranti lunak. Perencanaan 
dan perancangan sistem komputer yang mengintegrasikan 
perangkat keras, piranti lunak dan teknologi komunikasi 
komputer. Konsultasi biasanya menyangkut analisis 
kebutuhan pengguna komputer dan permasalahannya, serta 
memberikan jalan keluar yang terbaik. Unit yang 
diklasifikasikan dalam subgolongan ini dapat menyediakan 
komponen sistem perangkat keras dan piranti lunak sebagai 
bagian dari jasa yang terintegrasi atau komponen ini dapat 
disediakan oleh pih 
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xxiv. Pemasangan Bangunan Prafabrikasi untuk Konstruksi Jalan 

dan Jalan Rel ; 

Kelompok ini mencakup kegiatan khusus pemasangan 

bangunan prafabrikasi yang utamanya dari beton untuk 

konstruksi jalan dan jalan rel kegiatan subgolongan 

Konstruksi Jalan Dan Jalan Rel sebagai bagian dari 

pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi bangunan sipil 

dan biasanya dikerjakan atas dasar subkontrak. 

 

xxv. Pemasangan Pondasi dan Tiang Pancang ; 

Kelompok ini mencakup kegiatan khusus pemasangan 

berbagai pondasi dan tiang pancang untuk gedung, 

jalan/jembatan, bangunan pengairan, dermaga dan 

sejenisnya sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup 

dalam konstruksi gedung dan konstruksi bangunan sipil dan 

biasanya dikerjakan atas dasar subkontrak. 
 

 

xxvi. Pemasangan Perancah (Steiger) ; 

Kelompok ini mencakup kegiatan khusus pemasangan 

perancah/steiger pada bangunan gedung, jalan/jembatan, 

xxxiv. Jasa pekerjaan konstruksi prapabrikasi bangunan sipil  
Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan bahan hasil 
produksi pabrik seperti beton pracetak, baja, plastik, karet, 
dan hasil produksi pabrik lainnya dengan metode pabrikasi, 
erection, dan/ atau perakitan untuk bangunan sipil.  

 
 
 
 

xxxv. Pemasangan pondasi dan tiang pancang  
Kelompok ini mencakup kegiatan khusus pemasangan 
berbagai pondasi dan tiang pancang termasuk pengecoran 
beton dan pembesian pondasi untuk gedung, jalan/jembatan, 
bangunan pengairan, dermaga, bangunan lepas pantai dan 
sejenisnya sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup 
dalam konstruksi gedung hunian dan non hunian serta 
bangunan sipil lainnya. 
 

xxxvi. Pemasangan perancah (steiger)  
Kelompok ini mencakup kegiatan khusus pemasangan 
perancah/steiger pada bangunan gedung, jalan/jembatan, 
bangunan pengairan, dermaga dan sejenisnya. 
 
 

xxxvii. Pemasangan rangka dan atap/roof covering  
Kelompok ini mencakup kegiatan khusus pemasangan 
kerangka dan atap bangunan gedung hunian dan non hunian 
sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam 
konstruksi gedung. Termasuk pekerjaan talang dan 
pengecatan atap. 

 
xxxviii. Pemasangan Kerangka Baja 

Kelompok ini mencakup kegiatan khusus pemasangan 
kerangka baja sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup 
dalam konstruksi gedung. 
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bangunan pengairan, dermaga dan sejenisnya dan biasanya 

dikerjakan atas dasar subkontrak. 

 

xxvii. Pemasangan Atap/Roof Covering ; 

Kelompok ini mencakup kegiatan khusus pemasangan atap 

bangunan gedung baik untuk tempat tinggal maupun bukan 

tempat tinggal sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup 

dalam konstruksi gedung dan biasanya dikerjakan atas 

dasar subkontrak. 

 

xxviii. Pemasangan Kerangka Baja ; 

Kelompok ini mencakup kegiatan khusus pemasangan 

kerangka baja sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup 

dalam konstruksi gedung dan biasanya dikerjakan atas 

dasar subkontrak.  

 

xxix. Konstruksi Khusus Lainnya YTDL ; 

Kelompok ini mencakup kegiatan konstruksi khusus lainnya 

yang belum diklasifikasikan dalam kelompok pemasangan 

pondasi dan tiang pancang, pemasangan perancah/steiger, 

pemasangan atap/ roof covering, pemasangan kerangka 

baja dan penyewaan alat konstruksi dengan operator, yang 

memerlukan keahlian atau perlengkapan khusus, seperti 

kegiatan pengerjaan penahan lembab dan air, dehumidifikasi 

(pelembaban) bangunan, shaft sinking, pembengkokan baja, 

pemasangan batu dan batu bata, pemasangan dan 

pembongkaran tangga (scaffold dan platform) kecuali 

penyewaannya, pemasangan cerobong asap dan oven untuk 

keperluan industri dan pekerjaan yang memerlukan  keahlian 

memanjat dan penggunaan perlengkapan yang berkaitan, 

misalnya bekerja pada gedung-gedung yang tinggi. 

Termasuk pekerjaan di bawah permukaan tanah, konstruksi 

kolam renang di luar ruangan, pembersihan dengan uap, 

penyemburan pasir untuk membersihkan tembok dan 

kegiatan sejenisnya untuk eksterior bangunan dan 

xxxix. Konstruksi khusus lainnya YTDL  
Kelompok ini mencakup kegiatan konstruksi khusus lainnya 
yang belum diklasifikasikan dalam kelompok 43901 s.d. 
43905 yang memerlukan keahlian atau perlengkapan 
khusus, seperti kegiatan pengerjaan penahan lembab dan 
air, dehumidifikasi (pelembaban) bangunan, shaft sinking, 
pemasangan cerobong asap dan oven untuk keperluan 
industri dan pekerjaan yang memerlukan keahlian memanjat 
dan penggunaan perlengkapan yang berkaitan, misalnya 
bekerja pada gedung-gedung yang tinggi. Termasuk 
pekerjaan di bawah permukaan tanah, pekerjaan lapis 
perkerasan beton; pekerjaan perkerasan aspal; pekerjaan 
perkerasan berbutir; pekerjaan konstruksi pengeboran dan 
injeksi semen bertekanan; pekerjaan beton struktur; 
pekerjaan konstruksi beton pascatarik (post tensioned); 
pekerjaan konstruksi kedap air pada tangki penyimpanan air, 
minyak, gas, dan lainnya yang sejenis; serta pemasangan 
konstruksi tahan api (tanur, anneling, flare, incenerator) 
untuk bangunan gedung hunian dan non hunian serta 
bangunan sipil lainnya. 
 

xl. industri barang dari logam bukan aluminium siap pasang 
untuk bangunan  
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bahan bangunan 
siap pasang dari logam bukan aluminium, seperti pagar besi, 
teralis, pintu/jendela, lubang angin, tangga dan produk-
produk konstruksi ringan lainnya. Industri pembuatan bahan 
konstruksi berat siap pasang dari baja, seperti untuk 
jembatan, menara listrik tegangan tinggi, pintu air dan 
sejenisnya dimasukkan dalam kelompok 25113, sedangkan 
industri pembuatan ketel uap, bejana tekan dan sejenisnya 
dimasukkan dalam kelompok 25120. 

 
 

xli. Industri Barang Dari Logam Aluminium Siap Pasang Untuk 
Bangunan  
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penyewaan Derek dengan menggunakan operator. 

 

xxx. Industri Barang Dari Logam Bukan Alumunium Siap Pasang 

Untuk Bangunan ; 

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bahan bangunan 

siap pasang dari logam bukan aluminium, seperti pagar besi, 

teralis, pintu/jendela, lubang angin tangga dan produk-

produk konstruksi ringan lainnya. Industri pembuatan bahan 

konstruksi berat siap pasang dari baja, seperti untuk 

jembatan, menara listrik tegangan tinggi, pintu air dan 

sejenisnya dimasukkan dalam kelompok industri konstruksi 

berat siap pasang dari baja untuk bangunan, sedangkan 

industri pembuatan ketel uap, bejana tekan dan sejenisnya 

dimasukkan dalam kelompok Industri Tangki, Tandon Air, 

dan Wadah dari logam. 

 

xxxi. Industri Barang Dari Logam Alumunium Siap Pasang Untuk 

Bangunan ; 

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bahan bangunan 

siap pasang dari logam aluminium, seperti kusen jendela, 

kusen pintu, teralis aluminium, atap aluminium (awning), 

rolling door, krei aluminium dan produk produk konstruksi 

ringan lainnya. 

 

xxxii. Industri Konstruksi Berat Siap Pasang dari Baja Untuk 

Bangunan ; 

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bahan bangunan 

konstruksi berat siap pasang dari baja untuk jembatan, 

bangunan hanggar, menara listrik tegangan tinggi, pintu air 

dan sejenisnya. 

 

xxxiii. Industri Barang Dari Logam Siap Pasang untuk Konstruksi 

Lainnya ; 

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang 

dari logam siap pasang untuk konstruksi yang belum 

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bahan bangunan 
siap pasang dari logam aluminium, seperti kusen jendela, 
kusen pintu, teralis aluminium, atap aluminium (awning), 
rolling door, krei aluminium dan produk-produk konstruksi 
ringan lainnya. 

 
xlii. industri konstruksi berat siap pasang dari baja untuk 

bangunan   
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bahan bangunan 
konstruksi berat siap pasang dari baja untuk jembatan, 
bangunan hanggar, menara listrik tegangan tinggi, pintu air 
dan sejenisnya 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
xliii. industri penempaan, pengepresan, pencetakan dan 

pembentukan logam; metalurgi bubuk  
Kelompok ini mencakup pembuatan berbagai barang jadi 
dan setengah jadi dari logam baik baja, besi maupun logam 
bukan besi menjadi logam dalam bentuk logam tempaan, 
pres-an dan atau logam gulungan.  

 
xliv. industri barang bangunan dari kayu  

Kelompok ini mencakup industri komponen bahan bangunan 

dari kayu yang digunakan utamanya untuk industri 

konstruksi, seperti balok, kaso, rangka atap yang dihaluskan 

keempat sisinya; tiang penopang yang dibuat dari kayu 
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tercakup dalam kelompok industri barang dari logam bukan 

aluminium siap pasang untuk bangunan, industri barang dari 

logam aluminium siap pasang untuk bangunan sampai 

dengan industri konstruksi berat siap pasang dari baja untuk 

bangunan). 

 

xxxiv. Industri Penempaan, Pengepresan, Pencetakan, Dan 

Pembentukan Logam, Metalurgi Bubuk ; 

Kelompok ini mencakup pembuatan berbagai barang jadi 

dan setengah jadi dari logam baik baja, besi maupun logam 

bukan besi menjadi logam dalam bentuk logam tempaan, 

pres-an dan atau logam gulungan. 

 

xxxv. Industri Barang Bangunan dari Kayu ; 

Kelompok ini mencakup usaha pengerjaan kayu untuk bahan 

bangunan, seperti dowels, moulding, kusen, lis, daun 

pintu/jendela, tiang penopang yang dibuat dari kayu, 

lantai/lantai dari papan yang bergambar (lantai hias) atau 

kepingan atau potongan lantai dan lainnya yang terpasang 

menjadi panel, langit-langit, atap, kerei, tangga dari kayu dan 

susurannya, manik-manik dari kayu dan papan penghias 

tembok dan papan nama dan pengerjaan kayu untuk bahan 

bangunan lainnya. Termasuk industri rumah bergerak dan 

partisi kayu (tidak termasuk penyekat ruangan yang berdiri 

sendiri/furnitur). 

 

 

xxxvi. Industri Bangunan Prafabrikasi dari Kayu ; 

Kelompok ini mencakup usaha pengerjaan kayu untuk 

bangunan prafabrikasi. 

 

 
 

xxxvii. Industri Besi dan Baja Dasar (Iron and Steel Making) ; 

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan besi dan baja 

secara bilah sambung (finger joint) dengan perekat atau 

dihubungkan dengan logam (metal) profil dan moulding kayu, 

daun pintu/jendela dan rangkanya (kusen), tangga dan 

susuran. tangga, manik-manik dari kayu dan papan penghias 

tembok dan papan nama; atap sirap, lantai kayu siap pasang 

yang terbuat dari kayu solid (solid wood) atau engineering 

wood; serta pengerjaan kayu untuk bahan bangunan lainnya. 
 

xlv. industri bangunan prafabrikasi dari kayu  
Kelompok ini mencakup usaha pengerjaan kayu untuk 
bangunan prafabrikasi. Termasuk industri rumah bergerak 
dan partisi kayu (tidak termasuk penyekat ruangan yang 
berdiri sendiri/furnitur) 
 

xlvi. industri besi dan baja dasar (Iron And Steel Making)  
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan besi dan baja 
dalam bentuk dasar, seperti pellet bijih besi, besi spons, besi 
kasar (pig iron) dan pembuatan besi dan baja dalam bentuk 
baja kasar seperti ingot baja, billet baja, baja bloom dan baja 
slab. Termasuk juga pembuatan besi dan baja paduan. 
Termasuk kegiatan tungku pembakar, steel converter, pabrik 
penggulungan dan finishing; produksi besi kasar dalam 
bentuk dasar seperti balok; produksi besi campuran; 
produksi produk besi yang direduksi langsung dari bijih besi 
dan produk besi berongga lainnya; produksi besi dari hasil 
pemurnian dengan proses elektrolisis dan proses kimia 
lainnya; produksi butir besi dan bubuk besi; produksi baja 
batangan (ingot) atau bentuk dasar lainnya; peleburan 
kembali ingot sisaan besi atau baja; dan produksi baja 
setengah jadi. 
 

xlvii. industri penggilingan baja (Steel Rolling)  
Kelompok ini mencakup usaha penggilingan baja, baik 
penggilingan panas maupun dingin, yang membuat produk-
produk gilingan batang kawat baja, baja tulangan, baja profil 
(H-beam, I-beam dan sejenisnya), baja strip, baja rel, pelat 
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dalam - bentuk dasar, seperti pellet bijih besi, besi spons, 

besi kasar (pig iron) dan pembuatan besi dan baja dalam 

bentuk baja kasar seperti ingot baja, billet baja, baja bloom 

dan baja slab. Termasuk juga pembuatan besi dan baja 

paduan. Termasuk kegiatan tungku pembakar, steel 

converter, pabrik penggulungan dan finishing, produksi besi 

kasar dalam bentuk dasar seperti balok, produksi besi 

campuran, produksi produk besi yang direduksi langsung 

dari bijih besi dan produk besi berongga lainnya, produksi 

besi dari hasil pemurnian dengan proses elektrolisis dan 

proses kimia lainnya, produksi butir besi dan bubuk besi, 

produksi bajabatangan (ingot) atau bentuk dasar lainnya, 

peleburan kembali ingot sisaan besi atau baja, dan produksi 

baja setengah jadi. 

 

xxxviii. Industri Penggilingan Baja (Steel Rolling) ; 

Kelompok ini mencakup usaha penggilingan baja, baik 

penggilingan panasmaupun dingin, yang membuat produk 

produk gilingan batang kawat baja, bajatulangan, baja profil 

(H-beam, I-beam dan sejenisnya), baja strip, baja rel, 

pelatbaja, baja lembaran hasil gilingan panas (hot rolled 

sheet) dan baja lembaran hasil gilingan dingin (cold rolled 

sheet) dilapisi atau tidak dilapisi dengan logam atau non 

logam lainnya termasuk penggilingan baja scrap. Termasuk 

industribaja balok atau potongan gulungan panas, industri 

baja open section gulungan panas, industri baja balok dan 

baja solid section hasil proses cold drawing, grinding dan 

turning, industri baja open section hasil pembentukan 

dinginprogresif pada mesin penggulung atau pelipatan pada 

mesin pres atau pada penggulungan flat baja, industri kawat 

baja hasil cold drawing atau stretchuing,industri lembaran 

tiang pancang baja atau baja las open section, industri 

material rel kereta api baja (rel belum terpasang). 

 

xxxix. Industri Pipa dan Sambungan Pipa Dari Baja dan Besi ; 

baja, baja lembaran hasil gilingan panas (hot rolled sheet) 
dan baja lembaran hasil gilingan dingin (cold rolled sheet) 
dilapisi atau tidak dilapisi dengan logam atau non logam 
lainnya termasuk penggilingan baja scrap. Termasuk industri 
baja balok atau potongan gulungan panas, industri baja open 
section gulungan panas, industri baja balok dan baja solid 
section hasil proses cold drawing, grinding dan turning, 
industri baja open section hasil pembentukan dingin progresif 
pada mesin penggulung atau pelipatan pada mesin pres atau 
pada penggulungan flat baja, industri kawat baja baik kawat 
satuan maupun pilinan (strand) hasil proses cold drawing, 
tempering, dan stressing, industri lembaran tiang pancang 
baja atau baja las open section, industri material rel kereta 
api baja (rel belum terpasang) 
 

xlviii. industri pipa dan sambungan pipa dari baja dan besi  
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tabung, pipa dan 
sambungan pipa dari besi dan baja. Termasuk Industri 
tabung, pipa dan profile berongga baja tanpa kelim hasil 
pembentukan gulungan panas, hot drawing atau hot 
extruding, gulungan dingin atau cold drawing; industri tabung 
dan pipa baja las hasil pengelasan dan pembentukan panas 
atau dingin, sebagai proses lanjutan dari gulungan dingin 
atau cold drawing; dan industri fittings pipa baja, seperti flat 
flanges dan flanges with forged collar, buttwelded fittings, 
threaded fittings dan socket-welded fiitings. 

 
xlix. industri pembuatan logam dasar bukan besi  

Kelompok ini mencakup usaha pemurnian, peleburan, 
pemaduan dan penuangan logam-logam bukan besi dalam 
bentuk dasar (ingot, billet, slab, batang, pellet, block, sheet, 
pig, paduan dan bubuk) seperti ingot kuningan, ingot 
aluminium, ingot seng, ingot tembaga, ingot timah, billet 
kuningan, billet aluminium, slab kuningan, slab aluminium, 
batang (rod) kuningan, batang aluminium, pellet kuningan, 
pellet aluminium, paduan perunggu, paduan nikel dan logam 
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Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tabung, pipa dan 

sambungan pipa dari besi dan baja. Termasuk Industri 

tabung, pipa dan profile berongga baja tanpa kelim hasil 

pembentukan gulungan panas, hot drawing atau hot 

extruding, gulungan dingin atau cold drawing; industri tabung 

dan pipa baja las hasil pengelasan dan pembentukan panas 

atau dingin, sebagai proses lanjutan dari gulungan dingin 

atau cold drawing, dan industri fittings pipa baja, seperti flat 

flanges dan flanges with forged collar, butt-welded fittings, 

threaded fittings dan socket-welded fiitings. 

 

xl. Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi ; 

Kelompok ini mencakup usaha pemurnian, peleburan, 

pemaduan dan penuangan logam-logam bukan besi dalam 

bentuk dasar (ingot, billet, slab, batang, pellet, block, sheet, 

pig, - paduan dan bubuk) seperti ingot kuningan, ingot 

aluminium, ingot seng, ingot tembaga, ingot timah, billet 

kuningan, billet  aluminium, slab kuningan, slab aluminium, 

batang (rod) kuningan, batang aluminium, pellet kuningan, 

pellet aluminium, paduan perunggu, paduan nikel dan logam 

anti gesekan  (bearing metal) 
 

 
xli. Industri Penggilingan Logam Bukan Besi ; 

Kelompok ini mencakup usaha penggilingan logam bukan 

besi, baik penggilingan panas maupun penggilingan dingin, 

seperti pelat tembaga, pelat aluminium, sheet (lembaran) 

tembaga, sheet aluminium, strip (jalur) perak, strip seng, 

strip aluminium, sheet tembaga, sheet magnesium, tin foil 

dan strip platina. Termasuk pembuatan kawat logam. 

 

xlii. Industri Ekstrusi Logam Bukan Besi ; 

Kelompok ini mencakup usaha ekstrusi logam bukan besi, 

seperti ekstrusi tembaga dan paduannya, ekstrusi aluminium 

anti gesekan (bearing metal) serta logam tanah jarang dan 
paduan logam tanah jarang (15 unsur lantanida ditambah 
unsur scandium dan yttrium). 

 
 

l. industri penggilingan logam bukan besi  
Kelompok ini mencakup usaha penggilingan logam bukan 
besi, baik penggilingan panas maupun penggilingan dingin, 
seperti pelat tembaga, pelat aluminium, sheet (lembaran) 
tembaga, sheet aluminium, strip (jalur) perak, strip seng, strip 
aluminium, sheet tembaga, sheet magnesium, tin foil dan 
strip platina. Termasuk pembuatan kawat logam.  

 
 

li. industri ekstrusi logam bukan besi  
Kelompok ini mencakup usaha ekstrusi logam bukan besi, 
seperti ekstrusi tembaga dan paduannya, ekstrusi aluminium 
dan ekstrusi tungsten. 

 
lii. industri pipa dan sambungan pipa dari logam bukan besi dan 

baja   
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tabung, pipa dan 
sambungan pipa dari logam bukan besi dan baja 

 
liii. industri pengolahan uranium dan bijih uranium  

Kelompok ini mencakup pemurnian logam uranium dari bijih 
uranium atau bijih lainnya yang mengandung uranium, 
pengolahan uranium alam dan persenyawaannya, 
pengayaan uranium dan persenyawaannya, plutonium dan 
persenyawaannya, atau pemisahan dan penggabungan 
persenyawaan tersebut. 

 
liv. industri pengecoran besi dan baja  

Kelompok ini mencakup usaha peleburan, pencampuran dan 
pengecoran atau penuangan logam besi dan baja yang 
menghasilkan produk-produk tuangan dalam bentuk kasar, 
seperti besi tuang, baja tuang dan baja tuang paduan. 
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dan ekstrusi tungsten. 

 

xliii. Industri Pipa Dan Sambungan Pipa Dari Logam Bukan Besi 

dan Baja ; 

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tabung, pipa dan 

sambungan pipa dari logam bukan besi dan baja. 

 

xliv. Industri Pengolahan Uranium dan Bijih Uranium ; 

Kelompok ini mencakup pemurnian logam uranium dari bijih 

uranium atau bijih lainnya yang mengandung uranium, 

pengolahan uranium alam dan persenyawaannya, 

pengayaan uranium dan persenyawaannya, plutonium dan 

persenyawaannya, atau pemisahan dan penggabungan 

persenyawaan tersebut. 

 

xlv. Industri Pengecoran Besi dan Baja ; 

Kelompok ini mencakup usaha peleburan, pencampuran dan 

pengecoran atau penuangan logam besi dan baja yang 

menghasilkan produk-produk tuangan dalam bentuk kasar, 

seperti besi tuang, baja tuang dan baja tuang paduan. 

Termasuk pengecoran produk besi setengah jadi, 

pengecoran besi tuang abu-abu, pengecoran besi tuang 

grafit spheroid, pengecoran besi tuang yang dapat ditempa, 

pengecoran produk baja setengah jadi, pengecoran baja 

tuang,industri tabung, pipa dan profile berongga serta fittings 

tabung dan pipa yang terbuat -dari besi tuang, industri 

tabung dan pipa baja tanpa kelim dari proses pengecoran 

sentrifugal dan industri tabung dan pipa fittings yang terbuat 

dari baja tuang. 

 

xlvi. Industri Pengecoran Logam Bukan Besi dan Baja ; 

Kelompok ini mencakup usaha peleburan, pemaduan dan 

pengecoran atau penuangan logam-logam bukan besi dalam 

bentuk dasar, seperti tuangan tembaga dan paduannya, 

tuangan aluminium dan paduannya, tuangan nikel dan 

Termasuk pengecoran produk besi setengah jadi, 
pengecoran besi tuang abu-abu, pengecoran besi tuang 
grafit spheroid, pengecoran besi tuang yang dapat ditempa, 
pengecoran produk baja setengah jadi, pengecoran baja 
tuang, industri tabung, pipa dan profile berongga serta fittings 
tabung dan pipa yang terbuat dari besi tuang, industri tabung 
dan pipa baja tanpa kelim dari proses pengecoran sentrifugal 
dan industri tabung dan pipa fittings yang terbuat dari baja 
tuang. 

 
lv. industri pengecoran logam bukan besi dan baja  

Kelompok ini mencakup usaha peleburan, pemaduan dan 
pengecoran atau penuangan logam-logam bukan besi dalam 
bentuk dasar, seperti tuangan tembaga dan paduannya, 
tuangan aluminium dan paduannya, tuangan nikel dan 
paduannya. Termasuk Pengecoran produk setengah jadi dari 
aluminium, magnesium, titanium, seng dan lain-lain, 
pengecoran logam ringan tuang, pengecoran logam berat 
tuang, pengecoran logam mulia tuang dan die-casting logam 
bukan besi. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
lvi. industri tangki, tandon air dan wadah dari logam  

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan ketel uap untuk 
proses pengolahan (industri boiler), ketel untuk keperluan 
pembangkit tenaga (utility boiler), bejana tekan (presure 
vessel), scrubber dan sejenisnya. Termasuk pula usaha 
pembuatan tangkitangki lainnya yang bertekanan seperti 
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paduannya. Termasuk Pengecoran produk setengah jadi 

dari aluminium, magnesium, titanium, seng dan lain-lain, 

pengecoran logam ringan tuang, pengecoran logam berat 

tuang, pengecoran logam mulia tuang dan die-casting logam 

bukan besi. 

 

xlvii. Industri Konstruksi Berat Siap Pasang Dari Baja Untuk 

Bangunan ; 

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bahan bangunan 

konstruksi berat siap pasang dari baja untuk jembatan, 

bangunan hanggar, menara listrik tegangan tinggi, pintu air 

dan sejenisnya. 

 

xlviii. Industri Tangki, Tandon Air, Dan Wadah dari Logam; 

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan ketel uap untuk 

proses pengolahan (industri boiler), ketel untuk keperluan 

pembangkit tenaga (utility boiler), bejana tekan (presure 

vessel), scrubber dan sejenisnya. Termasuk pula usaha 

pembuatan tangki-tangki lainnya yang bertekanan seperti 

autoclave, tabung-gas bertekanan (tabung gas LPG), tangki-

tangki silo, alat penukar panas (heat exchanger) dan 

berbagai jenis alat penghasil uap gas lainnya. Termasuk 

tandon, tangki dan wadah dari logam yang secara umum 

dibuat untuk perlengkapan/tempat penyimpanan atau untuk 

keperluan industri dan ketel pemanas dan radiator. 

 

xlix. Industri Barang dari Kawat ; 

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam 

barang dari kawat logam, termasuk tali kawat logam, seperti 

kawat berduri, pagar kawat, kasa kawat, jaring kawat dan 

alat pemanggang (grill). Industri kabel listrik dan komunikasi 

dimasukkan dalam kelompok industri kabel serat optic 

Termasuk industri pegas (selain pegas jam), seperti leaf 

springs, helical springs, torsion bar springs dan lembaran 

untuk pegas dan industri rantai kecuali power transmission 

autoclave, tabung gas bertekanan (tabung gas LPG), tangki-
tangki silo, alat penukar panas (heat exchanger) dan 
berbagai jenis alat penghasil uap gas lainnya. Termasuk 
tandon, tangki dan wadah dari logam yang secara umum 
dibuat untuk perlengkapan/tempat penyimpanan atau untuk 
keperluan industri dan ketel pemanas dan radiator. 

 
 

lvii. industri barang dari kawat  
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam 
barang dari kawat logam, termasuk tali kawat logam, seperti 
kawat berduri, pagar kawat, kasa kawat, jaring kawat dan 
alat pemanggang (grill). Industri kabel listrik dan komunikasi 
dimasukkan dalam kelompok 27310 dan 27320. Termasuk 
industri pegas (selain pegas jam), seperti leaf springs, helical 
springs, torsion bar springs dan lembaran untuk pegas dan 
industri rantai (kecuali power transmission chain). 

 
 

lviii. industri paku, mur dan baut  
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan paku, mur, baut 
dan barang berulir sejenis yang terbuat dari besi, baja, 
tembaga, alumunium dan logam lainnya. 
 

lix. industri pembuatan profil  
kelompok ini mencakup usaha pembuatan baja profil dengan 
cara las, seperti profil H (H-Beam), profil I (I-Beam) dan 
sejenisnya 

 
lx. industri barang logam lainnya ytdl  

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam 
barang dari logam, yang belum tercakup di subgolongan 
manapun seperti jepitan rambut, peniti, stapless, paper clips, 
jarum, jarum jahit, jarum bordir dan jarum sejenisnya, kepala 
gesper, rantai logam, bel, bingkai (lis) gambar, papan nama 
logam dan berbagai barang logam yang kecil. Termasuk 
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chain. 

 

l. Industri Paku, Mur, Dan Baut ; 

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan paku, mur, baut 

dan barang berulir sejenis yang terbuat dari besi, baja, 

tembaga, alumunium dan logam lainnya. 

 

li. Industri Pembuatan Profil ; 

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan baja profil 

dengan cara las, seperti profil H (H-Beam), profil I (I-Beam) 

dan sejenisnya. 

 

lii. Industri Barang Logam Lainnya YTDL ; 

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam 

barang dari logam, yang belum tercakup di subgolongan 

manapun seperti jepitan rambut, peniti, stapless, paper clips, 

jarum, jarum jahit, jarum bordir dan jarum sejenisnya, kepala 

gesper, rantai logam, bel, bingkai (lis) gambar, papan nama 

logam dan berbagai barang logam yang kecil. Termasuk 

baling -baling, rantai kapal, jangkar kapal, lonceng, 

perlengkapan tetap (fixture) rel kereta api yang terpasang, 

kabel logam yang dijalin pembalut sejenisnya, kabel logam 

yang tidak terisolasi atau kabel logam terisolasi yang tidak 

dapat digunakan sebagai  konduktor listrik, paku dan paku 

payung, paku sumbat/keling, cincing penutup dan barang-

barang tidak berulir sejenis, screw machine product, kantong 

timah, magnet logam permanen, botol atau kendi logam 

hampa udara, tanda logam (bukan listrik), lencana logam 

dan lencana militer logam dan pengeriting rambut dan sisir 

logam, kerangka dan pegangan payung. 

 

liii. Industri Mesin Dan Perkakas Mesin Untuk Pengerjaan 

Logam ; 

Kelompok ini mencakup pembuatan mesin-mesin/peralatan 

untuk pengolahandan pengerjaan logam, seperti mesin 

baling-baling, rantai kapal, jangkar kapal, lonceng, 
perlengkapan tetap (fixture) rel kereta api yang terpasang, 
kabel logam yang dijalin pembalut sejenisnya, kabel logam 
yang tidak terisolasi atau kabel logam terisolasi yang tidak 
dapat digunakan sebagai konduktor listrik, paku dan paku 
payung, paku sumbat/keling, cincing penutup dan barang-
barang tidak berulir sejenis, screw machine product, kantong 
timah, magnet logam permanen, botol atau kendi logam 
hampa udara, tanda logam (bukan listrik), lencana logam dan 
lencana militer logam dan pengeriting rambut dan sisir 
logam, kerangka dan pegangan payung. 

 
 

lxi. industri mesin dan perkakas mesin untuk pengerjaan logam  
Kelompok ini mencakup pembuatan mesin-mesin/peralatan 
untuk pengolahan dan pengerjaan logam, seperti mesin 
perkakas (misalnya mesin bubut, mesin freis, mesin gerinda, 
mesin gergaji, mesin press, mesin gunting), serta 
perlengkapan dan komponennya (seperti cutting tools, mould 
and dies, jig and fixture). 

 
 

lxii. industri mesin dan perkakas mesin untuk pengerjaan kayu  
Kelompok ini mencakup pembuatan mesin-mesin/peralatan 
untuk pengolahan dan pengerjaan kayu, bambu, rotan, 
gabus dan sejenisnya, seperti berbagai mesin/peralatan, baik 
yang sederhana maupun modern, yang digunakan untuk 
pabrik sawmill, plywood, pabrik pengolahan rotan dan 
sejenisnya. Termasuk pula usaha pembuatan komponen dan 
perlengkapannya. 

 
 

lxiii. industri mesin dan perkakas mesin untuk pengerjaan bahan 
bukan logam dan kayu  
Kelompok ini mencakup pembuatan mesin-mesin/peralatan 
untuk pengolahan dan pengerjaan bahan selain logam dan 
kayu, seperti mesin/peralatan untuk pengolahan karet yang 
diperkeras (hardened rubber), plastik tebal (hard plastic), 
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perkakas (misalnya mesin bubut, mesinfreis, mesin gerinda, 

mesin gergaji, mesin press, mesin gunting), serta 

perlengkapan dan komponennya (seperti cutting tools, mould 

and dies, jig and fixture). 

 

liv. Industri Mesin dan Perkakas Mesin Untuk Pengerjaan Kayu ; 

Kelompok ini mencakup pembuatan mesin-mesin/peralatan 

untuk pengolahan dan pengerjaan kayu, bambu, rotan, 

gabus dan sejenisnya, seperti berbagaimesin/peralatan, baik 

yang sederhana maupun modern, yang digunakan untuk 

pabrik sawmill, plywood, pabrik pengolahan rotan dan 

sejenisnya. Termasuk pula usaha pembuatan komponen dan 

perlengkapannya.  
 

 
lv. Industri Mesin Dan Perkakas Mesin Untuk Pengerjaan 

Bahan Bukan Logam dan Kayu ; 

Kelompok ini mencakup pembuatan mesin-mesin/peralatan 

untuk pengolahan dan pengerjaan bahan selain logam dan 

kayu, seperti mesin/peralatan untuk pengolahan karet yang 

diperkeras (hardened rubber), plastik tebal (hardplastic), 

kaca, tulang dan lainnya. 

 

 

lvi. Industri Mesin dan Perkakas Mesin Untuk Pengelasan Yang 

Menggunakan Arus Listrik ; 

Kelompok ini mencakup pembuatan mesin/peralatan untuk 

pengelasan dengan gas atau arus listrik, seperti mesin las 

listrik AC maupun DC. Termasuk pula pembuatan mesin 

sejenis yang-menggunakan laser, photon beam, gelombang 

ultrasonic, electron beam dan magnetic pulse. 

 

lvii. Industri Mesin Metalurgi ; 

Sub golongan ini mencakup : 

- Industri mesin dan peralatan untuk pengolahan logam 

kaca, tulang dan lainnya 
 
 

lxiv. industri mesin dan perkakas mesin untuk pengelasan yang 
menggunakan arus listrik  
Kelompok ini mencakup pembuatan mesin/peralatan untuk 
pengelasan dengan gas atau arus listrik, seperti mesin las 
listrik AC maupun DC. Termasuk pula pembuatan mesin 
sejenis yang menggunakan laser, photon beam, gelombang 
ultrasonic, electron beam dan magnetic pulse.  

 
lxv. industri mesin metalurgi  

Kelompok ini mencakup pembuatan mesin dan 
perlengkapannya untuk pengerjaan logam panas, seperti 
mesin pengubah (converter), cetakan baja (ingot moulds), 
pencedok dan penuang dan mesin peleburan, mesin 
penggilingan penggulung logam dan penggulung untuk 
penggilingan sejenisnya. Termasuk pula pembuatan mesin 
canai logam baik panas maupun dingin 
 
 
 
 
 
 

lxvi. industri mesin penambangan, penggalian dan konstruksi  
Kelompok ini mencakup pembuatan mesin-mesin peralatan 
untuk kegiatan pertambangan, penggalian, dan konstruksi, 
seperti alat pengangkat dan alat pengangkut (misalnya 
conveyor), mesin untuk menyaring, mensortir, memisahkan, 
mencuci, menghancurkan bahan-bahan mineral, mesin 
pengeboran, pemotongan dan mesin terowongan dan sinking 
(baik untuk penggunaan di bawah tanah atau tidak), traktor 
yang digunakan dalam kegiatan pertambangan dan 
konstruksi, mesin pemindah tanah, seperti bulldozer, angle 
dozer, graders, scrapers, leveler, sekop, sekop pemuatan 



MATRIK PENYESUAIAN KEGIATAN USAHA TERHADAP KBLI 2020 

panas, seperti mesin pengubah, cetakan baja, pencedok 

dan penuang ; 

- Industri penggilingan penggulung logam dan penggulung 

untuk penggilingan sejenisnya ; 

Sub golongan ini tidak mencakup : 

- Industri draw bench, industri mesin dan perkakas mesin 

untuk pengerjaan logam, kayu dan bahan lainnya ; 

- Industri kotak pencetakan dan berbagai cetakan (kecuali 

cetakanbaja/ingot), industri alat potong, perkakas tangan 

dan peralatan umum ; 

 

lviii. Industri mesin untuk pembentukan cetakan tuangan Industri 

Mesin Penambangan, Penggalian, dan Konstruksi ; 

Kelompok ini mencakup pembuatan mesin-mesin peralatan 

untuk kegiatan pertambangan, penggalian, dan konstruksi, 

seperti alat pengangkat dan alat pengangkut (misalnya 

conveyor), mesin untuk menyaring, mensortir, memisahkan, 

mencuci, menghancurkan bahan-bahan mineral, mesin  

pengeboran, pemotongan dan mesin terowongan dan 

sinking (baik untuk penggunaan di bawah tanah atau tidak), 

traktor yang digunakan dalam kegiatan pertambangan dan 

konstruksi, mesin pemindah tanah, seperti bulldozer, angle 

dozer, graders, scrapers, leveler, sekop, sekop pemuatan 

dan perlengkapannya, dan berbagai mesin untuk kegiatan 

konstruksi, dan mesin pencampur beton dan mortar, mesin 

pile-driver dan pile ekstraktor, penyebar mortar dan aspal, 

mesin penghalus permukaan beton dan lain-lain, traktor 

tracklaying dan traktor yang digunakan dalam konstruksi 

atau pertambangan, pisau bulldozer dan angle dozer dan 

truk dumping off-road. Termasuk pembuatan 

bagian/komponen dan perlengkapannya. Pembuatan traktor 

untuk pertanian dimasukkan dalam kelompok industri mesin 

pertanian dan kehutanan. 

 

lix. Penampungan, Penjernihan, Dan Penyaluran Air Minum ; 

dan perlengkapannya, dan berbagai mesin untuk kegiatan 
konstruksi, dan mesin pencampur beton dan mortar, mesin 
pile-driver dan pile ekstraktor, penyebar mortar dan aspal, 
mesin penghalus permukaan beton dan lain-lain, traktor 
tracklaying dan traktor yang digunakan dalam konstruksi atau 
pertambangan, pisau bulldozer dan angle dozer dan truk 
dumping off-road. Termasuk pembuatan bagian/komponen 
dan perlengkapannya. Pembuatan traktor untuk pertanian 
dimasukkan dalam kelompok 28210. 
 
 

 
 
 

lxvii. Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum  
Kelompok ini mencakup usaha pengambilan air secara 
langsung dari mata air dan air tanah serta penjernihan air 
permukaan dari sumber air (sungai, danau, sumur dan 
sebagainya) dan penyaluran air minum secara langsung dari 
terminal air melalui saluran pipa, mobil tangki (asal mobil 
tangki tersebut masih dalam satu pengelolaan administratif 
dari perusahaan air minum tersebut) untuk dijual kepada 
konsumen atau pelanggan, seperti rumah tangga, 
instansi/lembaga/badan pemerintah, badan-badan sosial, 
badan usaha milik negara, perusahaan/usaha swasta antara 
lain hotel, industri pengolahan dan pertokoan 

 
lxviii. Penampungan dan Penyaluran Air Baku  

Kelompok ini mencakup usaha pengadaan dan penyaluran 
air baku untuk keperluan industri, pembangkit listrik dan lain-
lain. Kelompok ini juga mencakup kegiatan pengelolaan 
jaringan irigasi, namun tidak mencakup pengoperasian 
peralatan irigasi seperti alat penyemprot untuk keperluan 
pertanian. 
 
 

lxix. aktivitas penunjang treatment air  
Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang secara 
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Kelompok ini mencakup usaha pengambilan air secara 

langsung dari mata air dan air tanah serta penjernihan air 

permukaan dari sumber air dan penyaluran air minum secara 

langsung dari terminal air melalui saluran pipa, mobil tangki 

(asal mobil tangki tersebut masih dalam satu pengelolaan 

administratif dari perusahaan air minum tersebut) untuk 

dijual kepada konsumen atau pelanggan, seperti rumah 

tangga, instansi/lembaga/badan pemerintah, badan-badan 

sosial, badan usaha milik negara, perusahaan/usaha swasta 

antara lain hotel, industri pengolahan dan pertokoan. 

 

 
 

lx. Penampungan Dan Penyaluran Air Baku ; 

Kelompok ini mencakup usaha pengadaan dan penyaluran 

air baku untuk keperluan industri, pembangkit listrik dan lain-

lain. Kelompok ini juga mencakup kegiatan pengelolaan 

jaringan irigasi, namun tidak mencakup pengoperasian 

peralatan irigasi seperti alat penyemprot untuk keperluan 

pertanian. 

 

lxi. Aktifitas Penunjang Pengelolaan Air ; 

Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang secara 

langsung berhubungan dengan usaha pengadaan dan 

penyaluran air bersih, seperti jasa pencatatan meteran, 

pemberian tagihan dan kegiatan penunjang lainnya. 

Kegiatan pada kelompok ini termasuk distribusi air yang 

dilakukan peroranganseperti pedagang air pikulan/ 

dorongan/mobil tangki. 

 

lxii. Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya ; 

Kelompok ini mencakup kegiatan pengumpulan dan 

pengangkutan air limbah industri atau air limbah rumah 

tangga yang tidak berbahaya melalui saluran dari jaringan 

pembuangan air limbah, pengumpul air limbah dan fasilitas 

langsung berhubungan dengan usaha pengadaan dan 
penyaluran air bersih, seperti jasa pencatatan meteran, 
pemberian tagihan dan kegiatan penunjang lainnya. Kegiatan 
pada kelompok ini termasuk distribusi air yang dilakukan 
perorangan seperti pedagang air pikulan/dorongan/mobil 
tangka. 
 

lxx. pengumpulan air limbah tidak berbahaya  
Kelompok ini mencakup kegiatan pengumpulan dan 
pengangkutan air limbah industri atau air limbah rumah 
tangga yang tidak berbahaya melalui saluran dari jaringan 
pembuangan air limbah, pengumpul air limbah dan fasilitas 
pengangkutan lainnya (kendaraan pengangkutan 
limbah/kotoran). Kelompok ini juga mencakup kegiatan 
penyedotan dan pembersihan tangki septik (perigi jamban), 
bak dan lubang pembuangan limbah/kotoran; pengumpulan 
air limbah dari toilet kimia (toilet portable, toilet pesawat, 
toilet kereta) 
 

 
lxxi. pengumpulan air limbah berbahaya  

Kelompok ini mencakup kegiatan pengumpulan dan 
pengangkutan air limbah industri atau air limbah rumah 
tangga yang berbahaya melalui saluran dari jaringan 
pembuangan air limbah, pengumpul air limbah dan fasilitas 
pengangkutan lainnya (kendaraan pengangkutan 
limbah/kotoran). Kelompok ini juga mencakup kegiatan 
penyedotan dan pembersihan tangki, bak dan lubang 
pembuangan air limbah berbahaya 

 
lxxii. treatment dan pembuangan air limbah tidak berbahaya  

Kelompok ini mencakup kegiatan pengoperasian sistem 
pembuangan air limbah atau fasilitas pengolahan air limbah 
tidak berbahaya, pengolahan air limbah tidak berbahaya 
(mencakup air limbah industri dan rumah tangga, air dari 
kolam renang dan lain-lain) melalui saluran secara proses 
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pengangkutan lainnya (kendaraan pengangkutan 

limbah/kotoran). Kelompok ini juga mencakup kegiatan 

penyedotan dan pembersihan tangki septik (perigi jamban), 

bak dan lubang limbah/kotoran, pengumpulan air limbah dari 

toilet kimia (contoh : toilet portable, toilet pesawat, toilet 

kereta). 

 

lxiii. Pengumpulan Air Limbah Berbahaya ;  

Kelompok ini mencakup kegiatan pengumpulan dan 

pengangkutan air limbah industri atau air limbah rumah 

tangga yang berbahaya melalui saluran dari jaringan 

pembuangan air limbah, pengumpul air limbah dan fasilitas 

pengangkutan lainnya (kendaraan pengangkutan 

limbah/kotoran). Kelompok ini juga mencakup kegiatan 

penyedotan dan pembersihan tangki, bak dan lubang 

pembuangan air limbah berbahaya. 

 

lxiv. Pengelolaan Dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya; 

Kelompok ini mencakup kegiatan pengoperasian sistem 

pembuangan air limbah atau fasilitas pengolahan air limbah 

tidak berbahaya, pengolahan air limbah tidak berbahaya 

(mencakup air limbah industri dan rumah tangga, air dari 

kolam renang dan lain-lain) melalui saluran secara proses 

fisika, kimia dan biologi seperti pengenceran, penyaringan 

dan sedimentasi dan lain lain. Kelompok ini juga mencakup 

kegiatan pengelolaan dan pembersihan saluran air limbah 

tidak berbahaya dan saluran pembuangannya. 

 

lxv. Pengelolaan Dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya ; 

Kelompok ini mencakup kegiatan pengoperasian sistem 

pembuangan air limbah atau fasilitas pengolahan air limbah 

berbahaya, pengolahan air limbah berbahaya (mencakup air 

limbah industri dan rumah tangga dan lain-lain) melalui 

saluran secara proses fisika, kimia dan biologi seperti 

pengenceran, penyaringan dan sedimentasi dan lain-lain. 

fisika, kimia dan biologi seperti pengenceran, penyaringan 
dan sedimentasi dan lain-lain. Kelompok ini juga mencakup 
kegiatan pengelolaan dan pembersihan saluran air limbah 
tidak berbahaya dan saluran pembuangannya. 
 

lxxiii. treatment dan pembuangan air limbah berbahaya  
Kelompok ini mencakup kegiatan pengoperasian sistem 
pembuangan air limbah atau fasilitas pengolahan air limbah 
berbahaya, pengolahan air limbah berbahaya (mencakup air 
limbah industri dan rumah tangga dan lain-lain) melalui 
saluran secara proses fisika, kimia dan biologi seperti 
pengenceran, penyaringan dan sedimentasi dan lain-lain. 
Kelompok ini juga mencakup kegiatan treatment dan 
pembersihan saluran air limbah berbahaya dan saluran 
pembuangannya 

 

 
lxxiv. pengumpulan limbah dan sampah tidak berbahaya  

Kelompok ini mencakup pengumpulan sampah padat yang 
tidak berbahaya dalam suatu daerah, misalnya pengumpulan 
sampah rumah tangga dan usaha dengan menggunakan 
tempat sampah, tempat sampah beroda, kontainer sampah 
dan lain-lain yang meliputi campuran bahan-bahan yang 
dapat dipulihkan, pengumpulan bahan-bahan yang dapat 
didaur ulang, pengumpulan minyak dan lemak masak bekas 
pakai dan pengumpulan sampah dari tempat sampah di 
tempat umum. Termasuk juga usaha pengumpulan sampah 
konstruksi dan pembongkaran bangunan, pengumpulan dan 
pembersihan runtuhan atau puing, pengumpulan sampah 
dari pabrik tekstil dan pengoperasian pos pemindah sampah 
untuk sampah yang tidak berbahaya. 

 
lxxv. treatment dan pembuangan limbah dan sampah tidak 

berbahaya 
Kelompok ini mencakup usaha pengoperasian lahan untuk 
pembuangan limbah dan sampah yang tidak berbahaya, 
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Kelompok ini juga mencakup kegiatan pengelolaan dan 

pembersihan saluran air limbah berbahaya dan saluran 

pembuangannya. 

 

lxvi. Pengumpulan Sampah Tidak Berbahaya ; 

Kelompok ini mencakup pengumpulan sampah padat yang 

tidak berbahaya dalam suatu daerah, misalnya pengumpulan 

sampah rumah tangga dan usaha dengan menggunakan 

tempat sampah, tempat sampah beroda, kontainer sampah 

dan lain-lain yang meliputi campuran bahan-bahan yang 

dapat dipulihkan, pengumpulan bahan bahan yang dapat 

didaur ulang, pengumpulan minyak dan lemak masak bekas 

pakai dan pengumpulan sampah dari tempat sampah di 

tempat umum. Termasuk juga usaha pengumpulan sampah 

konstruksi dan pembongkaran bangunan, pengumpulan dan 

pembersihan runtuhan atau puing, pengumpulan sampah 

dari pabrik tekstil  dan pengoperasian pos pemindah sampah 

untuk sampah yang tidak berbahaya. 

 
lxvii. Pengelolaan Dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya ; 

Kelompok ini mencakup usaha pengopersian lahan untuk 

pembuangan sampah yang tidak berbahaya, pembuangan 

sampah yang tidak berbahaya melalui pembakaran atau 

metode lain dengan atau tanpa menghasilkan produk berupa 

listrik atau uap, bahan bakar substitusi, biogas, abu atau 

produk ikutan lainnya untuk kegunaan lebih lanjut, dan 

sebagainya dan pengelolaan sampah organik untuk 

pembuangan. 

 

lxviii. Perdagangan Besar Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi 

; 

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai 

macam baja/besi untuk bahan konstruksi seperti baja 

tulangan, baja profil, pelat baja, dan baja lembaran, pipa 

pembuangan limbah dan sampah yang tidak berbahaya 
melalui pembakaran atau metode lain dengan atau tanpa 
menghasilkan produk berupa listrik atau uap, bahan bakar 
substitusi, biogas, abu atau produk ikutan lainnya untuk 
kegunaan lebih lanjut, dan sebagainya dan treatment limbah 
dan sampah organik untuk pembuangan. 

 

 

lxxvi. Perdagangan besar barang logam untuk bahan konstruksi  
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai 
macam baja/besi untuk bahan konstruksi seperti baja 
tulangan, baja profil, pelat baja, dan baja lembaran, pipa 
besi/baja, kawat tali, kawat nyamuk, paku, mur/baut, engsel, 
gerendel, kunci, anak kunci, tangki air, menara air, rolling 
door, awning dan seng lembaran. 
 
 

lxxvii. perdagangan besar kaca  
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar kaca 
lembaran untuk bahan konstruksi, seperti kaca lembaran 
bening, kaca lembaran buram, kaca lembaran bening 
berwarna dan kaca lembaran berukir. 
 

lxxviii. perdagangan besar genteng, batu bata, ubin dan sejenisnya 
dari tanah liat, kapur, semen atau kaca  
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar genteng, 
batu bata dan ubin yang terbuat dari tanah liat, kapur, semen 
atau kaca untuk bahan konstruksi, seperti genteng pres, 
genteng kodok, batu bata pres, batu bata berongga, bata 
tahan api, ubin lantai, ubin dinding, ubin batako, termasuk 
juga lubang angin, bak mandi, kloset, eternit, pipa irigasi dan 
buis. 
 

lxxix. Industri Barang Tahan Api Dari Tanah Liat/Keramik Lainnya  
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam 
barang tahan api, selain bata tahan api. Termasuk barang 
keramik penyekat panas dari tepung fossil siliceous; ubin dan 
balok refraktori; tabung kimia atau labu destilasi, wadah 
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besi/baja, kawat -tali, kawat nyamuk, paku, mur/baut, engsel, 

gerendel, kunci, anak kunci, tangki air, menara air, rolling 

door, awning dan seng-lembaran. 

 

lxix. Perdagangan Besar Kaca ; 

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar kaca 

lembaran untuk bahan konstruksi, seperti kaca lembaran 

bening, kaca lembaran buram, kaca lembaran bening 

berwarna dan kaca lembaran berukir. 

 

lxx. Perdagangan Besar Genteng, Batu Bata, Ubin, Dan 

Sejenisnya Dari Tanah Liat, Kapur, Semen, Atau Kaca ; 

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar genteng, 

batu bata dan ubin yang terbuat dari tanah liat, kapur, semen 

atau kaca untuk bahan konstruksi, seperti genteng pres, 

genteng kodok, batu bata pres, batu bata berongga, bata 

tahan api, ubin lantai, ubin dinding, ubin batako, termasuk 

juga lubang angin, bak mandi, kloset, eternit, pipa irigasi dan 

buis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

lxxi. Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir, Dan Batu ; 

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar semen, 

kapur, pasir, dan batu untuk bahan konstruksi, seperti semen 

portland putih, semen portland abu-abu, semen posolan 

tempat melebur logam, penyaring, tabung, pipa dan 
sebagainya; dan barang refraktori yang mengandung 
magnet, dolomit atau kromit. 

 
lxxx. perdagangan besar semen, kapur, pasir dan batu  

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar semen, 
kapur, pasir, dan batu untuk bahan konstruksi, seperti semen 
portland putih, semen portland abu-abu, semen posolan 
kapur, semen portland posolan, kapur tohor, kapur tembok, 
pasir, kerikil, koral, batu, batu pecahan, batu lempengan, 
batu pualam dan kubus mosaik. 

 
lxxxi. perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu  

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan 
konstruksi dari kayu, seperti papan, galar, papan reng, papan 
lis, tiang telepon, tiang listrik, balok bantalan, kusen 
pintu/jendela, daun pintu/jendela, ubin kayu, atap kayu 
(sirap), kayu lapis tripleks, kayu lapis interior, teak wood, 
particle board, chip board, kayu pelapis dan kayu lapis untuk 
cetak beton. 

 
lxxxii. perdagangan besar berbagai macam material bangunan  

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar macam-
macam material bangunan, seperti semen, pasir, paku, cat 
dan lain-lain. 
 

lxxxiii. perdagangan besar bahan konstruksi lainnya  
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan 
konstruksi lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 
46631 s.d. 46638, seperti wallpaper, pipa dan selang dari 
plastik, formika, plastik lembaran bergelombang, asbes 
semen rata, asbes semen berlapis dan pipa saluran asbes 
semen. Termasuk perdagangan besar pemanas air (water 
heater) 
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kapur, -semen portland posolan, kapur tohor, kapur tembok, 

pasir, kerikil, koral, batu, batu pecahan, batu lempengan, 

batu pualam dan kubus mosaik. 

 

lxxii. Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu ; 

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan 

konstruksi dari kayu, seperti papan, galar, papan reng, 

papan lis, tiang telepon, tiang listrik, balok bantalan, kusen 

pintu/jendela, daun pintu/jendela, ubin kayu, atap kayu 

(sirap), kayu lapis tripleks, kayu lapis interior, teak wood, 

particle board, chip board, kayu pelapis dan kayu lapis untuk 

cetak beton. 

 

lxxiii. Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan ; 

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar macam 

macam material bangunan, seperti semen, pasir, paku, cat 

dan lain-lain. 

 
lxxiv. Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya ; 

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan 

konstruksi lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 

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, perdagangan besar semen, kapur, pasir dan batu, 

perdagangan besar bahan konstruksi dari porselen, 

perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu, 

perdagangan besar cat, perdagangan besar berbagai 

macam material bangunan, seperti pipa dan selang dari 

plastik, formika, plastic lembaran bergelombang, asbes 

semen rata, asbes semen berlapis dan pipa saluran asbes 

semen. Termasuk perdagangan besar pemanas air (water 

heater). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

lxxxiv. Perdagangan eceran barang logam untuk bahan konstruksi  
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus 
barang logam untuk bahan konstruksi seperti baja tulangan, 
baja profil, pelat baja, dan baja lembaran, pipa besi/baja, 
kawat tali, kawat nyamuk, paku, mur/baut, engsel, gerendel, 
kunci, anak kunci, tangki air, menara air, rolling door, awning 
dan seng lembaran. 

 
lxxxv. perdagangan eceran kaca  

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus 
kaca lembaran untuk bahan konstruksi, seperti kaca 
lembaran bening, kaca lembaran buram, kaca lembaran 
bening berwarna dan kaca lembaran berukir. 

 
lxxxvi. perdagangan eceran genteng, batu bata, ubin dan 

sejenisnya dari tanah liat, kapur, semen atau kaca  
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus 
genteng, batu bata dan ubin yang terbuat dari tanah liat, 
kapur, semen, atau gelas untuk bahan konstruksi, seperti 
genteng pres, genteng kodok, batu bata pres, batu bata 
berongga, bata tahan api, ubin lantai, ubin dinding, ubin 
batako, termasuk juga lubang angin, bak mandi, kloset, 
eternit, pipa irigasi dan buis. 

 
lxxxvii. perdagangan eceran semen, kapur, pasir dan batu  

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus 
semen, kapur, pasir dan batu untuk bahan konstruksi, seperti 
semen portland putih, semen portland abu-abu, semen 
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lxxv. Perdagangan Eceran Barang Logam Untuk Bahan 

Konstruksi ; 

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus 

barang logam untuk bahan konstruksi seperti baja tulangan, 

baja profil, pelat baja, dan baja lembaran, pipa besi/baja, 

kawat tali, kawat nyamuk, paku, mur/baut, engsel, gerendel, 

kunci, anak kunci, tangki air, menara air, rolling door, awning 

dan seng lembaran. 

 

lxxvi. Perdagangan Eceran Kaca ; 

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus 

kaca lembaran untuk bahan konstruksi, seperti kaca 

lembaran bening, kaca lembaran buram, kaca lembaran 

bening berwarna dan kaca lembaran berukir. 

 

lxxvii. Perdagangan Eceran Genteng, Batu Bata, Ubin, Dan 

Sejenisnya dari Tanah Liat, Kapur, Semen Atau Kaca ; 

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus 

genteng, batu bata dan ubin yang terbuat dari tanah liat, 

kapur, semen, atau gelas untuk bahan konstruksi, seperti 

genteng pres, genteng kodok, batu bata pres, batu bata 

berongga, bata tahan api, ubin lantai, ubin dinding, ubin 

batako, termasuk juga lubang angin, bak mandi, kloset, 

eternit, pipa irigasi dan buis. 

 

lxxviii. Perdagangan Eceran Semen, Kapur, Pasir dan Batu ; 

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus 

semen, kapur, pasir dan batu untuk bahan konstruksi, seperti 

semen portland putih, semen portland abu-abu, semen 

posolan -kapur, semen portland posolan, kapur tohor, kapur 

tembok, pasir, kerikil, koral, batu, batu pecahan, batu 

lempengan, batu pualam dan kubus mosaik. 

 

lxxix. Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Porselen ; 

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus 

posolan kapur, semen portland posolan, kapur tohor, kapur 
tembok, pasir, kerikil, koral, batu, batu pecahan, batu 
lempengan, batu pualam dan kubus mosaik. 

 
lxxxviii. perdagangan eceran bahan konstruksi dari porselen  

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus 
bahan konstruksi dari porselen, seperti kloset, bidet, 
wastafel, winoir, bak cuci, bak mandi dan ubin dinding. 

 
lxxxix. perdagangan eceran bahan konstruksi dari kayu  

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus 
bahan konstruksi dari kayu, seperti papan, galar, papan reng, 
papan lis, tiang telepon, tiang listrik, balok bantalan, kusen 
pintu/jendela, daun pintu/jendela, ubin kayu, atap kayu 
(sirap), kayu lapis tripleks, kayu lapis interior, teak wood, 
particle board, chip board, kayu pelapis dan kayu lapis untuk 
cetak beton. 

 
 

xc. perdagangan eceran cat, pernis dan lak  
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus 
berbagai macam cat untuk bahan konstruksi, seperti cat 
dasar, cat logam, cat kayu dan cat tembok. Termasuk juga 
perdagangan eceran email, dempul, plamir dan pernis dan 
lak 

 
xci. perdagangan eceran berbagai macam material bangunan  

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus 
berbagai macam material bangunan, seperti semen, pasir, 
paku, cat dan lain-lain 
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bahan konstruksi dari porselen, seperti kloset, bidet, 

wastafel, winoir, bak cuci, bak mandi dan ubin dinding. 

 

lxxx. Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dari Kayu ; 

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus 

bahan konstruksi dari kayu, seperti papan, galar, papan 

reng, papan lis, tiang telepon, tiang listrik, balok bantalan, 

kusen pintu/jendela, daun pintu/jendela, ubin kayu, kayu 

(sirap), kayu lapis tripleks, kayu lapis interior, teak wood, 

particle board, chip board, kayu pelapis dan kayu lapis untuk 

cetak beton. 
 

 

lxxxi. Perdagangan Eceran Cat, Pernis, dan Lak ; 

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus 

berbagai macam cat untuk bahan konstruksi, seperti cat 

dasar, cat logam, cat kayu dan cat tembok. Termasuk juga 

perdagangan eceran email, dempul, plamir dan pernis dan 

lak. 

 

lxxxii. Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan ; 

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus 

bahan dan barang konstruksi lainnya yang belum tercakup 

dalam kelompok perdagangan eceran barang logam untuk 

bahan konstruksi, perdagangan eceram 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, permis dan lak) dan 

perdagangan eceran berbagai macam material bangunan, 

seperti pipa dan selang dari plastik, formika, plastik lembaran 

bergelombang, asbes semen rata, asbes semen berlapis 

dan pipa saluran asbes semen. Termasuk perdagangan 

eceran pemotong rumput dan alat mandi uap. 

 
 
 
 

 

 
 

xcii. jasa industri untuk berbagai pengerjaan khusus logam dan 
barang dari logam  
Kelompok ini mencakup kegiatan jasa industri untuk 
pelapisan, pemolesan, pewarnaan, pengukiran, pengerasan, 
pengkilapan, pengelasan, pemotongan dan berbagai 
pekerjaan khusus terhadap logam atau barang-barang dari 
logam. Kegiatannya termasuk industri penyepuhan logam, 
anodizing dan lain-lain; industri pengolahan panas logam; 
deburring, penyemprotan pasir (sandbalasting), perobohan 
(tumbling) dan pembersihan logam; industri pewarnaan dan 
pengukiran atau pemahatan logam; industri pelapisan bukan 
metalik logam, seperti pelapisan dengan plastik, email atau 
porselain, lak/pernis dan lain-lain; industri pengerasan dan 
pengkilapan logam; industri pengeboran, pengolahan, 
penggilingan, pengikisan, pembentukan, pemutaran, 
broaching, leveling, penggergajian, penghalusan, 
penajaman, penyemiran, pengelasan, penyambungan dan 
lain-lain bagian pekerjaan logam; dan industri pemotongan 
atau penulisan pada logam dengan sinar laser.  

 
xciii. Pembongkaran  

Kelompok ini mencakup usaha pembongkaran dan 
penghancuran atau perataan gedung atau bangunan lainnya 
serta pembersihannya. Tidak termasuk penyiapan lahan 
untuk pertambangan minyak dan gas. 

 
xciv. Penyiapan lahan  

Kelompok ini mencakup usaha penyiapan lahan untuk 
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lxxxiii. Jasa Industri Untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam 

dan Barang Dari Logam ; 

mencakup kegiatan jasa industri untuk pelapisan, 

pemolesan, pewarnaan, pengukiran, pengerasan, 

pengkilapan, pengelasan. pemotongan dan berbagai 

pekerjaan khusus terhadap logam atau barang-barang dari 

logam. Kegiatannya termasuk industri penyepuhan logam, 

anodizing dan lain-lain, industri pengolahan panas logam, 

deburring, penyemprotan pasir (sandbalasting), perobohan 

(tumbling) dan pembersihan logam, industri pewarnaan dan 

pengukiran atau pemahatan logam, industri pelapisan bukan 

metalik logam, seperti pelapisan dengan plastik, email atau 

porselain, lak/pernis dan lain-lain, industri pengerasan dan 

pengkilapan logam, industri pengeboran, pengolahan, 

penggilingan, pengikisan, pembentukan, pemutaran, 

broaching, leveling, penggergajian, penghalusan, 

penajaman, penyemiran, pengelasan, penyambungan dan 

lain lain bagian pekerjaan logam, dan industri pemotongan 

atau penulisan pada logam dengan sinar laser. 

 

lxxxiv. Pembongkaran ; 

mencakup usaha pembongkaran dan penghancuran atau 

perataan gedung atau bangunan lainnya serta 

pembersihannya. Tidak termasuk penyiapan lahan untuk 

pertambangan minyak dan gas. 
 

lxxxv. Penyiapan Lahan ; 

mencakup usaha penyiapan lahan untuk kegiatan konstruksi 

yang berikutnya, seperti jalan raya, pekerjaan gedung, 

pekerjaan sipil pertanian, perhubungan dan penyiapan lahan 

lainnya, seperti peledakan bukit, tes pengeboran, 

pengurukan, perataan, pemindahan tanah dan reklamasi 

pantai, pembuatan saluran drainase. Kegiatan yang 

termasuk pada kelompok ini antara lain, seperti pembersihan 

tempat yang digunakan untuk bangunan, pembukaan lahan 

kegiatan konstruksi yang berikutnya, seperti pelaksanaan 
pembersihan dan pematangan lahan konstruksi, 
pembersihan semak belukar; pembukaan lahan/stabilisasi 
tanah, (penggalian, membuat kemiringan, pengurukan, 
perataan lahan konstruksi, penggalian parit, pemindahan, 
penghancuran atau peledakan batu dan sebagainya); 
pelaksanaan pekerjaan tanah dan/atau tanah berbatu, 
penggalian, membuat kemiringan, perataan tanah dengan 
galian dan timbunan untuk konstruksi jalan (raya, sedang, 
dan kecil), jalan bebas hambatan, jalan rel kereta api, dan 
jalan landasan terbang (pacu, taksi, dan parkir), pabrik, 
pembangkit, transmisi, gardu induk, dan distribusi tenaga 
listrik, fasilitas produksi, serta bangunan gedung dan 
bangunan sipil lainnya; pemasangan, pemindahan, dan 
perlindungan utilitas, tes/uji dengan sondir dan bor, 
pemboran, ekstraksi material, dan penyelidikan 
lapangan/pengambilan contoh untuk keperluan konstruksi, 
geofisika, geologi atau keperluan sejenis; dan penyiapan 
lahan untuk fasilitas ketenaganukliran. Kegiatan penunjang 
penyiapan lahan seperti pemasangan fasilitas alat bantu 
konstruksi (pemasangan sheet pile, papan nama proyek, dan 
gorong-gorong untuk pemasangan kabel, pekerjaan 
pembuatan kantor, basecamp, direksi kit, gudang, bengkel 
proyek), pengukuran kembali, pembuatan/pengalihan jalan 
sementara, perbaikan dan pemeliharaan jalan umum, 
dewatering/pengeringan, mobilisasi dan demobilisasi, dan 
pekerjaan sejenis lainnya 
 

xcv. Pengerjaan pemasangan kaca dan alumunium  
Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan kaca, 
alumunium, dan bahan lainnya untuk dinding luar dan dalam 
dalam rangka penyelesaian bangunan gedung hunian dan 
non hunian serta bangunan sipil lainnya. Termasuk instalasi 
atau pemasangan pintu (kecuali pintu otomatis dan pintu 
putar), jendela, rangka pintu dan jendela dari kayu atau 
bahan lainnya 
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(penggalian, pengurukan, perataan lahan konstruksi, 

penggalian parit, pemindahan, penghancuran atau 

peledakan batu dan sebagainya), penggalian, pengeboran 

dan pengambilan contoh untuk keperluan konstruksi, 

geofisika, geologi atau keperluan sejenis, persiapan lahan 

untuk penambangan meliputi pemindahan timbunan dan 

pengembangan serta persiapan lahan dan properti mineral, 

tidak termasuk penyiapan lahan untuk pertambangan minyak 

dan gas. Termasuk pembangunan lahan drainase dan 

pengeringan lahan pertanian atau kehutanan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
lxxxvi. Pengerjaan Pemasangan Kaca dan Alumunium ; 

mencakup kegiatan pemasangan kaca dan alumunium 

dalam rangka penyelesaian bangunan gedung tempat 

tinggal maupun bukan tempat tinggal. Termasuk instalasi 

atau pemasangan pintu (kecuali pintu otomatis dan pintu 

putar), jendela, rangka pintu dan jendela dari kayu atau 

bahan lainnya. 

 
lxxxvii. Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter dan Plafond ; 

mencakup kegiatan pengerjaan lantai, dinding, peralatan 

saniter dan plafon dalam rangka penyelesaian bangunan 

gedung tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal. 

 
xcvi. pengerjaan lantai, dinding, peralatan saniter dan plafon  

Kelompok ini mencakup kegiatan pengerjaan lantai, dinding, 
kolom, peralatan saniter dan plafon dalam rangka 
penyelesaian bangunan gedung hunian dan non hunian serta 
bangunan sipil lainnya. Termasuk aplikasi bangunan atau 
proyek konstruksi lainnya dari plester (pelapisan) interior dan 
eksterior, termasuk bahan-bahan lathing yang berkaitan, 
penyelesaian interior seperti langit-langit, pelapisan dinding 
dengan kayu, gypsum, panel penutup akustik, partisi/sekat 
yang dapat dibongkar pasang dan sebagainya, pengubinan, 
penggantungan atau pemasangan dalam bangunan atau 
proyek konstruksi lainnya dari keramik, dinding, beton atau 
ubin lantai, parket (lantai dari papan yang bergambar) dan 
pelapisan lantai dengan kayu, pelapisan lantai linoleum dan 
karpet, termasuk karet atau plastik, teraso, marmer, granit 
atau pelapisan lantai atau dinding dan wallpaper (kertas 
dinding) serta dinding bangunan kedap suara. 

 
xcvii. Pengecatan  

Kelompok ini mencakup kegiatan pengecatan interior dan 
eksterior bangunan dalam rangka penyelesaian bangunan 
gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya. 
Tidak termasuk pengecatan atap bangunan.  

 
 

xcviii. Dekorasi interior  
Kelompok ini mencakup kegiatan pengerjaan dekorasi 
interior dalam rangka penyelesaian bangunan gedung hunian 
dan non hunian serta bangunan sipil lainnya. Kegiatan 
pengerjaan dekorasi interior mencakup aplikasi bangunan 
atau proyek konstruksi lainnya dari plester (pelapisan) 
interior, termasuk bahan-bahan lathing yang berkaitan, 
instalasi atau pemasangan pintu (kecuali pintu otomatis dan 
pintu putar), kusen, jendela, rangka pintu dan jendela dari 
kayu atau bahan lainnya, instalasi dapur (kitchen set), tangga 
dan sejenisnya, pagar, instalasi furnitur, penyelesaian interior 
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Termasuk aplikasi bangunan atau proyek konstruksi lainnya 

dari plester (pelapisan) interior dan eksterior, termasuk 

bahan-bahan lathing yang berkaitan, penyelesaian interior 

seperti langit-langit, pelapisan dinding dengan kayu, 

partisi/sekat yang dapat dibongkar pasang dan sebagainya, 

pengubinan, penggantungan atau pemasangan dalam 

bangunan atau proyek konstruksi lainnya dari keramik, 

dinding beton atau ubin lantai, parket (lantai dari papan yang 

bergambar) dan pelapisan lantai dengan kayu, pelapisan 

lantai linoleum dan karpet, termasuk karet atau plastik, 

teraso, marmer, granit atau pelapisan lantai atau dinding dan 

wallpaper (kertas dinding). 

 

 

 

lxxxviii. Pengecatan ; 

mencakup kegiatan pengecatan interior dan eksterior 

bangunan-dalam rangka penyelesaian bangunan gedung 

tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal. Termasuk 

pengecatan bangunan sipil. 

 

lxxxix. Dekorasi Interior ; 

mencakup kegiatan pengerjaan dekorasi interior dalam 

rangka penyelesaian bangunan gedung tempat tinggal 

maupun bukan tempat tinggal. Kegiatan pengerjaan dekorasi 

interior mencakup aplikasi bangunan atau proyek konstruksi 

lainnya dari plester (pelapisan) interior, termasuk bahan-

bahan lathing yang berkaitan, instalasi atau pemasangan 

pintu (kecuali pintu otomatis dan pintu putar), jendela, rangka 

pintu dan jendela dari kayu atau bahan lainnya, instalasi 

dapur (kitchen set), tangga dan sejenisnya, instalasi furnitur, 

penyelesaian interior seperti langit-langit, pelapisan dinding 

dengan kayu, partisi/sekat yang dapat dibongkar pasang dan 

sebagainya, pengubinan atau pemasangan dalam bangunan 

atau proyek konstruksi lainnya dari keramik, dinding beton 

seperti langit-langit, pelapisan dinding dengan kayu, 
partisi/sekat yang dapat dibongkar pasang dan sebagainya, 
pengubinan atau pemasangan dalam bangunan atau proyek 
konstruksi lainnya dari keramik, dinding beton atau ubin 
lantai, parket (lantai dari papan yang bergambar) dan 
pelapisan lantai dengan kayu, pelapisan lantai linoleum dan 
karpet, termasuk karet atau plastik, teraso, marmer, granit 
atau pelapisan lantai atau dinding dan wallpaper (kertas 
dinding). Termasuk pengecatan, pemasangan kaca, cermin 
dan pemasangan ornamen dan pekerjaan dekorasi interior 
seni lainnya pada permukaan dinding, kolom atau plafon 
dengan bahan logam, kayu dan bahan lainnya. 

 
 

xcix. dekorasi eksterior  
Kelompok ini mencakup kegiatan pengerjaan dekorasi 
eksterior pada bangunan gedung hunian dan non hunian 
serta bangunan sipil lainnya, seperti konstruksi taman. 
Kegiatan pengerjaan dekorasi eksterior mencakup pelapisan 
eksterior bangunan atau proyek konstruksi lainnya dari 
plester, termasuk bahan-bahan lathing yang berkaitan, 
pelapisan eksterior dinding dengan keramik, teraso, marmer 
dan granit, kaca, batu alam, dan bahan lainnya. 
 

c. Aktivitas Perawatan dan Pemeliharaan Taman  
Kelompok ini mencakup kegiatan pengerjaan, perawatan dan 
pemelihaan pertamanan untuk lokasi bangunan hunian dan 
non hunian serta serta bangunan sipil lainnya, seperti taman 
dan kebun untuk perumahan pribadi dan umum, bangunan 
publik dan semi-publik (sekolah, rumah sakit, lembaga 
pemerintah, tempat ibadah dan lain-lain), kawasan perkotaan 
(taman, kawasan penghijauan, pemakaman atau kuburan 
dan lain-lain), jalur hijau jalan bebas hambatan (jalan, jalur 
kereta, jalur angkutan air) dan bangunan industri dan 
komersial; penghijauan untuk bangunan (kebun di atas atap, 
penghijauan depan bangunan, tanaman dalam ruangan), 
taman olahraga, taman bermain dan taman rekreasi lainnya 
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atau ubin lantai, parket (lantai dari papan yang bergambar) 

dan pelapisan lantai dengan kayu, pelapisan lantai linoleum 

dan karpet, termasuk karet atau plastik, teraso, marmer, 

granit atau pelapisan lantai atau dinding dan wallpaper 

(kertas dinding). Termasuk pengecatan, pemasangan kaca, 

cermin dan lain-lain. 

 

 

 

 

xc. Dekorasi eksterior ; 

mencakup kegiatan pengerjaan dekorasi eksterior pada 

bangunan gedung tempat tinggal maupun bukan tempat 

tinggal, seperti konstruksi taman. Kegiatan pengerjaan 

dekorasi eksterior mencakup pelapisan eksterior bangunan 

atau proyek konstruksi lainnya dari plester, termasuk bahan-

bahan lathing yang berkaitan, pelapisan eksterior dinding 

dengan keramik, teraso, marmer dan granit, kaca, batu alam, 

dan bahan lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(lapangan olahraga, bermain, berjemur dan golf), dan tempat 
air tenang dan mengalir (kolam, kolam renang, selokan, anak 
sungai, sistem saluran pembuangan); dan tanaman untuk 
perlindungan terhadap suara atau keributan, angin, erosi, 
jarak pandang dan panas atau silau matahari. 
 

ci. Penyelesaian konstruksi bangunan lainnya  
Kelompok ini mencakup kegiatan pembersihan dan 
perapihan gedung hunian dan non hunian serta bangunan 
sipil lainnya yang baru selesai dibangun, termasuk instalasi 
interior untuk toko, rumah bergerak, perahu, dan lain-lain dan 
pengerjaan penyelesaian konstruksi bangunan lainnya ytdl 
 

b. Pekerjaan mekanikal, elektrikal, dan plumbing gedung :: 
 

i. instalasi listrik  
Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, 
pemasangan, pemeliharaan, pembangunan kembali instalasi 
listrik pada pembangkit, transmisi, gardu induk, distribusi 
tenaga listrik, sistem catu daya, dan instalasi listrik pada 
bangunan gedung baik untuk hunian maupun non hunian, 
seperti pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan 
rendah. Termasuk kegiatan pemasangan dan pemeliharaan 
instalasi listrik pada bangunan sipil, seperti jalan raya, jalan 
kereta api dan lapangan udara.  
 

ii. instalasi telekomunikasi  
Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan instalasi 
telekomunikasi pada bangunan gedung baik untuk hunian 
maupun non hunian, seperti pemasangan antena. Kelompok 
ini juga mencakup kegiatan pemasangan, pemeliharaan dan 
perbaikan instalasi telekomunikasi pada sentral 
telepon/telegraf, stasiun pemancar radar gelombang mikro, 
stasiun bumi kecil/stasiun satelit dan sejenisnya. Termasuk 
kegiatan pemasangan transmisi dan jaringan telekomunikasi 
dan Instalasi telekomunikasi di bangunan gedung dan 
bangunan sipil.  
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xci. Penyelesaian Konstruksi Bangunan Lainnya. mencakup 

kegiatan pembersihan atau perapihan gedung baru setelah 

pembangunan, instalasi interior untuk toko, rumah bergerak, 

perahu dan lain-lain dan pengerjaan penyelesaian konstruksi 

bangunan lainnya ytdl. 

 

 
 

b. Pekerjaan mekanikal, elektrikal, dan plumbing gedung : 

 

i. Instalasi Listrik ; 

mencakup kegiatan pemasangan instalasi listrik pada 

bangunan gedung baik untuk tempat tinggal maupun bukan 

tempat tinggal, seperti pemasangan instalasi jaringan listrik 

tegangan rendah. Termasuk kegiatan pemasangan dan 

pemeliharaan instalasi listrik bangunan sipil, seperti jalan 

raya, jalan kereta api dan lapangan udara. 

 
ii. Instalasi Komunikasi ; 

mencakup kegiatan pemasangan instalasi telekomunikasi  

pada bangunan gedung baik untuk tempat tinggal maupun 

bukan tempat tinggal, seperti pemasangan antena. 

Kelompok ini juga mencakup kegiatan pemasangan, 

pemeliharaan dan perbaikan instalasi telekomunikasi pada 

sentral telepon/telegraf, stasiun pemancar radar gelombang 

mikro, stasiun bumi kecil/stasiun satelit dan sejenisnya. 

Termasuk kegiatan pemasangan transmisi dan jaringan 

telekomunikasi. 

iii. Instalasi sinyal dan telekomunikasi kereta api  
Kelompok ini mencakup pemasangan, pemeliharaan dan 
perbaikan instalasi sinyal dan telekomunikasi kereta api. 

 
iv. aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya  

Kelompok ini mencakup kegiatan teknologi informasi dan 
jasa komputer lainnya yang terkait dengan kegiatan yang 
belum diklasifikasikan di tempat lain, seperti pemulihan 
kerusakan komputer, instalasi (setting up) personal komputer 
dan instalasi perangkat lunak. Termasuk juga kegiatan 
manajemen insiden dan digital forensik. Kelompok ini 
mencakup berbagai usaha yang berkaitan dengan komputer 
yang belum tercakup dalam golongan 6201-6202. 
  

v. Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi  
Kelompok ini mencakup kegiatan layanan konsultasi 
perencanaan dan pengawasan keamanan informasi, 
pemeriksaan atau penjaminan (assurance) keamanan 
informasi, dan pembangunan dan penerapan keamanan 
informasi 
 

vi. aktivitas hosting dan ybdi  
Kelompok ini mencakup usaha jasa pelayanan yang 
berkaitan dengan penyediaan infrastruktur hosting, layanan 
pemrosesan data dan kegiatan ybdi dan spesialisasi dari 
hosting, seperti web-hosting, jasa streaming dan aplikasi 
hosting. Termasuk di sini penyimpanan komputasi awan 
(cloud computing). 
 

vii. Jasa instalasi konstruksi navigasi laut, sungai, dan udara  
Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan dan 
perawatan konstruksi dan peralatan terkait dengan sarana 
bantu navigasi laut, sungai dan udara, 
telekomunikasipelayaran/penerbangan, hidrografi dan 
meteorologi, alur perlintasan, pemanduan, untuk kepentingan 
keselamatan pelayaran dan penerbangan. 
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iii. Instalasi Navigasi Laut dan Sungai ; 

mencakup kegiatan pemasangan dan pemeliharaan navigasi 

laut dan sungai, termasuk instalasi pada menara suar, 

rambu suar, pelampung suar, lampu pelabuhan dan bagian 

rambu suar lainnya 
 

 
 
 
 

 
viii. instalasi sinyal dan rambu-rambu jalan raya  

Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan, 
pemeliharaan dan perbaikan instalasi sinyal dan rambu-
rambu jalan raya. Termasuk pemasangan perlengkapan 
jalan dan/atau rambu jalan, marka jalan, marka jembatan, 
termasuk reflector, deliniator, papan penunjuk jalan, patok 
pengarah, patok kilometer, patok hektometer, kerb pracetak, 
median beton, guardrail, dan perlengkapan lainnya yang 
sejenis. 
 

ix. instalasi elektronika  
Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan instalasi 
elektronika pada bangunan gedung baik untuk hunian 
maupun non hunian, dan elektronika bandara serta teknologi 
informasi (termasuk telekomunikasi dan sistem teknologi 
informasi), seperti pemasangan sistem alarm, close circuit 
TV dan sound system dan commercial management system 
(pre-paid electricity voucher). Termasuk juga instalasi access 
control, scoring board, timing system, perimeter pixel display, 
master clock dan fasilitas elektronik lainnya.  
 

x. instalasi saluran air (plambing)  
Kelompok ini mencakup kegiatan instalasi air bersih, air 
limbah dan saluran drainase, termasuk pekerjaan perpipaan 
pada bangunan gedung pembongkaranhunian maupun non 
hunian. Termasuk kegiatan pemeliharaan dan perbaikan 
instalasi saluran air, pipa distribusi air bersih dan instalasi 
Water Treatment Plant (WTP)/Reverse Osmosis (RO), pipa 
air kotor. 
 

xi. instalasi pemanas dan geotermal  
Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan dan 
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iv. Instalasi Navigasi Udara ; 

mencakup kegiatan pemasangan instalasi udara, seperti 

instalasi pada bangunan telekomunikasi navigasi udara dan 

pemancar/penerima radar, vasi approach light, penerangan 

landasan pacu, DVOR, ILS, NDB dan sejenisnya. 

 

v. Instalasi Sinyal dan Rambu-Rambu Jalan Raya ; 

mencakup kegiatan pemasangan, pemeliharaan dan 

perbaikan instalasi sinyal dan rambu-rambu jalan raya. 

 

 

 

 
 
 

vi. Instalasi Elektronika ; 

mencakup kegiatan pemasangan instalasi elektronika pada 

bangunan gedung baik untuk tempat tinggal maupun bukan 

tempat tinggal, seperti pemasangan sistem alarm, close -

circuit TV dan sound system. 
 

 

 

 

 
vii. Instalasi Saluran Air Plambing ; 

mencakup kegiatan instalasi air bersih, air limbah dan 

saluran drainase pada bangunan gedung baik untuk tempat 

tinggal maupun bukan tempat tinggal. Termasuk kegiatan 

pemeliharaan dan perbaikan instalasi saluran air. 

 

 

 

perawatan peralatan pemanas (heating) dan geotermal pada 
bangunan gedung untuk hunian maupun bukan hunian, 
elektrik maupun non elektrik, termasuk pekerjaan pipa, 
ducting dan lembaran logam; sistem pengendali pemanasan 
sentral, penghubung ke sistem pemanasan area, termasuk 
boiler domestik alat pembakar (burner). Termasuk pekerjaan 
isolasi panas pada pipa atau tangki, pemasangan insulasi 
termal kedap cuaca sebelah luar dinding, pemasangan 
insulasi thermal (untuk pipa air panas dan dingin, ketel uap 
dan saluran pembuang), insulasi kedap kebakaran, dan 
pemasangan sistem pelindung kebakaran. 
 

xii. instalasi minyak dan gas  
Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan dan 
pemeliharaan instalasi minyak dan gas pada bangunan 
gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya, 
pekerjaan inspeksi, dan perawatan fasilitas produksi minyak, 
gas, petrokimia dan panas bumi termasuk pekerjaan instalasi 
perpipaannya di darat maupun di bawah laut. Termasuk 
instalasi fasilitas produksi dan penyimpanan di darat dan di 
laut untuk minyak, gas, petrokimia dan panas bumi termasuk 
anjungan lepas pantai dan bawah laut. 
 

xiii. konstruksi bangunan sipil panas bumi  
Kelompok ini mencakup jasa konstruksi untuk pembangunan, 
pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali, fasilitas hulu 
panas bumi, seperti sumur dan pipa penyalur. 
 

xiv. instalasi pendingin dan ventilasi udara  
Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan dan 
perawatan ventilasi (ventilation), lemari pendingin dan 
penyejuk udara (Air Conditioner/AC) untuk bangunan gedung 
baik untuk hunian maupun bukan hunian, termasuk 
pekerjaan pipa, ducting dan lembaran logam 

 
xv. instalasi mekanikal  

Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan dan 
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viii. Instalasi Pemanas dan Geotermal ; 

mencakup kegiatan khusus pemasangan dan pemeliharaan 

instalasi pemanas dan geotermal pada bangunan gedung 

baik untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ix. Instalasi Minyak dan Gas ; 

mencakup kegiatan instalasi minyak dan gas pada bangunan 

gedung baik untuk tempat tinggal maupun bukan tempat 

tinggal. Termasuk kegiatan pemeliharaan dan perbaikan 

instalasi saluran minyak dan gas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

x. Instalasi Pendingin dan Ventilasi Udara ; 

mencakup kegiatan khusus pemasangan dan pemeliharaan 

sarana pendingin udara (Air Conditioner/AC) pada bangunan 

gedung baik untuk tempat tinggal maupun bukan tempat 

tinggal. 

pemeliharaan instalasi mekanikal alat angkut dan alat angkat 
pada bangunan gedung hunian dan non hunian serta 
bangunan sipil lainnya, seperti lift, tangga berjalan 
(eskalator), ban berjalan (conveyor), jalan-tapak bergerak 
(travelator), gondola, dan pintu otomatis termasuk pekerjaan 
perlengkapan tangga keselamatan dari kebakaran. 
 

xvi. instalasi meteorologi, klimatologi dan geofisika  
Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan instalasi 
meteorologi, klimatologi dan geofisika ukuran kecil, sedang 
atau besar. 
 
 

xvii. instalasi konstruksi lainnya YTDL  
Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan instalasi 
gedung lainnya dan kegiatan pemasangan, pemeliharaan 
dan perbaikan instalasi bangunan sipil lainnya yang belum 
tercakup dalam kelompok 43291 s.d. 43294. Termasuk 
pemasangan dan pemeliharaan instalasi fasilitas 
pertambangan dan manufaktur seperti loading and 
discharging stations, winding shafts, chemical plants, iron 
foundaries, blast furnaces dan coke oven; pemasangan 
instalasi sistem pengolahan dan peralatan pemurnian air 
laut, air payau, air tawar menjadi air murni pada pembangkit 
listrik. 
 

xviii. Penyewaan alat konstruksi dengan operator  
Kelompok ini mencakup usaha penyewaan alat atau mesin 
konstruksi dan perlengkapannya dengan operator. Termasuk 
penyewaan alat produksi dan operasional minyak, gas, 
petrokimia, panas bumi, komunikasi seperti SCADA 
(Supervisory Control and Data Acquisition), dan penyewaan 
derek. Penyewaan mesin konstruksi dan perlengkapannya 
tanpa operator dicakup dalam kelompok 77393. 
 
 

c. Jasa perencanaan, feasibility study, perancangan (desain), 

quantity surveying, project management services, construction 

management series, pengawasan, dan pekerjaan rancang 
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xi. Instalasi Mekanikal ; 

mencakup kegiatan pemasangan dan pemeliharaan instalasi 

mekanikal pada bangunan gedung, seperti lift, tangga 

berjalan (eskalator), ban berjalan (conveyor), gondola dan 

pintu otomatis.  

 

 

 
 

xii. Instalasi Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika ; 

mencakup kegiatan pemasangan instalasi meteorologi, 

klimatologi dan geofisika ukuran kecil, sedang atau besar. 

 
 

xiii. Instalasi Konstruksi Lainnya ; 

mencakup kegiatan pemasangan instalasi gedung lainnya 

dan kegiatan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan 

instalasi bangunan sipil lainnya ytdl. 

 

 

 

 

 

 

 

 
xiv. Penyewaan Alat Konstruksi Dengan Operator ; 

Kelompok ini mencakup usaha penyewaan alat atau mesin  

konstruksi dan perlengkapannya dengan operator. 

Penyewaan mesin konstruksi dan perlengkapannya tanpa 

operator. 

 

bangun (design and build), Engineering Procurement 

Construction (untuk selanjutnya disebut ”EPC”) yang antara lain 
 

i. Aktivitas kantor pusat  
Kelompok ini mencakup pengawasan dan pengelolaan unit-
unit perusahaan yang lain atau enterprise; pengusahaan 
strategi atau perencanaan organisasi dan pembuatan 
keputusan dari peraturan perusahaan atau enterprise. Unit-
unit dalam kelompok ini melakukan kontrol operasi 
pelaksanaan dan mengelola operasi unit-unit yang 
berhubungan. Kegiatan yang termasuk dalam kelompok ini 
antara lain kantor pusat, kantor administrasi pusat, kantor 
yang berbadan hukum, kantor distrik dan kantor wilayah dan 
kantor manajemen cabang 

 

 

ii. Aktivitas arsitektur  
Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan jasa konsultasi 
arsitek, seperti penyusunan studi awal arsitektur, jasa desain 
arsitektural, jasa nasihat dan pradesain arsitektural, jasa 
arsitektural lainnya, jasa penilai perawatan dan kelayakan 
bangunan gedung, jasa pengembangan pemanfaatan ruang, 
wilayah, perkotaan, lingkungan bangunan dan lanskap, 
perancangan bangunan gedung dan lingkungannya, 
pelestarian bangunan gedung dan lingkungannya, 
perancangan tata bangunan dan lingkungannya, penyusunan 
dokumen perencanaan teknis, pengawasan aspek arsitektur 
pada pelaksanaan konstruksi bangunan gedung dan 
lingkungannya, perencanaan kota dan tata guna lahan, 
manajemen proyek dan manajemen konstruksi, 
pendampingan masyarakat, konstruksi lain. Objek 
berdasarkan klasifikasi Bangunan Gedung sesuai dengan 
International Building Code: Assembly/Pertemuan; 
Bussiness/Bisnis Educational/Pendidikan; Factory and 
Industrial/Pabrik dan Bangunan Industri; High 
Hazard/Bangunan Resiko Tinggi; Institutional/Kelembagaan 
dan Pemerintahan; Mercantile/Perdagangan; 
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c. Jasa perencanaan, feasibility study, perancangan (desain), 

quantity surveying, project management services, construction 

management series, pengawasan, dan pekerjaan rancang bangun 

(design and build),: 
 

 

i. Aktifitas Kantor Pusat ; 

Kelompok ini mencakup pengawasan dan pengelolaan unit-

unit perusahaan yang lain atau enterprise; pengusahaan 

strategi atau perencanaan organisasi dan pembuatan 

keputusan dari peraturan perusahaan atau enterprise. Unit-

unit dalam kelompok ini melakukan kontrol operasi 

pelaksanaan dan mengelola operasi unit-unit yang 

berhubungan. Kegiatan yang termasuk dalam kelompok ini 

antara lain kantor pusat, kantor administrasi pusat, kantor 

yang berbadan hukum, kantor distrik dan kantor wilayah dan 

kantor manajemen cabang. 
 

ii. Aktifitas Arsitektur ; 

Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan jasa konsultasi 

arsitek, seperti jasa arsitektur perancangan gedung dan 

drafting, jasa arsitektur perencanaan perkotaan dan arsitektur 

landscape, jasa arsitektur pemugaran bangunan bersejarah, 

termasuk jasa inspeksi gedung atau bangunan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Residential/Hunian; Storage/Gudang; dan Utility and 
Miscellanous/Bangunan utilitas dan lain-lain. Termasuk jasa 
inspeksi gedung atau bangunan, gudang, dan bangunan sipil 
lainnya. 
 

iii. Aktivitas keinsinyuran dan konsultasi teknis ybdi  
Kelompok ini mencakup kegiatan perancangan teknik, dan 
konsultansi, seperti permesinan, pabrik dan proses industri; 
proyek yang melibatkan teknik sipil, teknik hidrolik, teknik lalu 
lintas; jasa nasihat dan konsultansi rekayasa teknik, jasa 
rekayasa konstruksi bangunan gedung hunian dan 
nonhunian, jasa rekayasa pekerjaan teknik sipil sumber daya 
air, jasa rekayasa untuk pekerjaan mekanikal dalam 
bangunan, jasa rekayasa bangunan fasilitas olahraga, jasa 
konsultansi teknik lingkungan, jasa konsultansi terkait 
konstruksi pekerjaan sistem kendali lalu lintas, jasa rekayasa 
konstruksi pembangkit jaringan transmisi, gardu induk, dan 
distribusi tenaga listrik serta jasa rekayasa untuk proses 
industrial, produksi dan fasilitas produksi, jasa rekayasa 
lainnya, perluasan dan realisasi proyek yang berhubungan 
dengan teknik listrik dan elektro, teknik pertambangan, teknik 
kimia, mekanik, teknik industri dan teknik sistem dan teknik 
keamanan; proyek manajemen air; dan kegiatan manajemen 
proyek dan jasa penyelidikan lapangan yang berkaitan 
dengan konstruksi; kegiatan perluasan proyek yang 
menggunakan AC, pendingin, kebersihan dan teknik 
pengontrolan polusi, teknik akustik dan lain-lain; kegiatan 
survei geofisika, geologi dan survei seismik atau gempa bumi 
termasuk jasa pembuatan prospektus dan jasa interpretasi 
geologi dan geofisika sektor konstruksi; kegiatan survei 
geodetik meliputi kegiatan survei batas dan tanah, survei 
hidrologi, survei keadaan di atas dan di bawah permukaan 
tanah dan kegiatan informasi spasial dan kartografi termasuk 
kegiatan pemetaan dan jasa pembuatan peta. Termasuk jasa 
rekayasa pekerjaan teknik sipil transportasi, jasa fasilitasi 
teknis prasarana dan sarana umum sektor konstruksi. 
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iii. Aktifitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI ; 

Kelompok ini mencakup kegiatan perancangan teknik dan 

konsultasi, seperti permesinan, pabrik dan proses industry, 

proyek yang melibatkan teknik sipil, teknik hidrolik, teknik lalu 

lintas, perluasan dan realisasi proyek yang berhubungan 

dengan teknik listrik dan elektro, teknik pertambangan, teknik 

kimia, mekanik, teknik industri dan teknik sistem dan teknik 

keamanan,  proyek manajemen air, dan kegiatan manajemen 

proyek yang berkaitan dengan konstruksi, kegiatan perluasan 

proyek yang menggunakan AC, pendingin, kebersihan dan 

teknik pengontrolan polusi, teknik akustik dan lain-lain, 

kegiatan survei geofisika, geologi dan survei seismik atau 

gempa bumi, kegiatan survei geodetik meliputi kegiatan survei 

batas dan tanah, survei hidrologi, survei keadaan di bawah 

permukaan tanah dan kegiatan informasi spasial dan 

kartografi termasuk kegiatan pemetaan. 
 

 

 

 

 

 

 

 
iv. Jasa inspeksi teknik instalasi  

Kelompok ini mencakup kegiatan pemeriksaan suatu desain 
instalasi dan proses instalasi, misalnya pemeriksaan instalasi 
tenaga listrik, inspeksi instalasi teknikal sektor konstruksi dan 
instalasi lainnya. 
 

v. Penelitian dan pengembangan teknologi dan rekayasa 
Kelompok ini mencakup usaha penelitian dan 
pengembangan yang dilakukan secara teratur (sistematik), 
yang diselenggarakan oleh swasta, berkaitan dengan 
teknologi dan rekayasa (engineering). Kegiatan yang 
tercakup dalam kelompok ini seperti penelitian dan 
pengembangan ilmu teknik dan teknologi, serta antar cabang 
ilmu pengetahuan terutama ilmu pengetahuan alam dan 
teknik.  
 

vi. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan 
teknologi rekayasa lainnya   
Kelompok ini mencakup usaha penelitian dan 
pengembangan yang dilakukan secara teratur (sistematik), 
yang diselenggarakan oleh swasta, berkaitan dengan 
teknologi dan rekayasa (engineering) lainnya. 

 
 

vii. Penelitian Pasar  
Kelompok ini mencakup usaha penelitian potensi pasar, 
penerimaan produk di pasar, kebiasaan dan tingkah laku 
konsumen, dalam kaitannya dengan promosi penjualan dan 
pengembangan produk baru. 

 
viii. Aktivitas desain peralatan rumah tangga dan furnitur  

Kelompok ini mencakup kegiatan aktivitas desain industri 
untuk menghasilkan produk dalam industri peraltan rumah 
tangga dan furniture. Kelompok ini mencakup : desain untuk 
produk pecah belah, peralatan makan, memasak dan 
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iv. Jasa Inspeksi Teknik Instalasi ; 

Kelompok ini mencakup kegiatan pemeriksaan suatu desain 

instalasi dan proses instalasi, misalnya pemeriksaan instalasi 

tenaga listrik, dan instalasi lainnya. 
 

 

v. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Dan Rekayasa ; 

Kelompok ini mencakup usaha penelitian dan pengembangan 

yang dilakukan secara teratur (sistematik), yang 

diselenggarakan oleh swasta, berkaitan dengan teknologi dan 

rekayasa (engineering). Kegiatan yang tercakup dalam 

kelompok ini seperti penelitian dan pengembangan ilmu teknik 

dan teknologi, serta antar cabang ilmu pengetahuan terutama 

ilmu pengetahuan alam dan teknik. 
 

 

 

 

vi. Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam Dan 

Teknologi Rekayasa Lainnya ; 

Kelompok ini mencakup usaha penelitian dan pengembangan 

yang dilakukan secara teratur (sistematik), yang 

diselenggarakan oleh swasta, berkaitan dengan teknologi dan 

rekayasa (engineering) lainnya. 

 

 

menyajikan serta mennyimpan makanan; desain untuk 
produk perlengkapan perapian; desain untuk produk 
peralatan tidur, meja dan kursi; desain untuk produk perabot 
(alat-alat) penyimpanan; desain untuk produk cermin dan 
bingkai; desain untuk produk gantunagan pakaian; desain 
untuk produk gorden dan tirai; desain untuk produk ornamen 
dinding/meja, vas, pot; desain untuk produk medali dan 
sabuk; desain untuk produk bendera dan dekorasi festival; 
desain untuk produk bunga, buah dan tanaman buatan. 

 
ix. Aktivitas Desain Industri Strategis Dan Pertahanan  

Kelompok ini mencakup kegiatan usaha kreasi aktivitas 
desain industri untuk menghasilkan produk dalam industri 
strategis dan pertahanan. Kelompok ini juga mencakup: 
desain untuk produk pertahanan negara; desain untuk 
produk militer; desain untuk produk senjata; desain untuk 
produk pengamanan dan kepolisian; dan desain untuk 
produk tanggap darurat bencana. 
 

x. Instalasi Nuklir  
Kelompok ini mencakup kegiatan instalasi terhadap reaktor 
nuklir dan instalasi nuklir non reaktor. 
 

xi. Instalasi Fasilitas Sumber Radiasi Pengion  
Kelompok ini mencakup kegiatan instalasi terhadap fasilitas 
sumber radiasi pengion. 
 

xii. Aktivitas Desain Interior  
Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan jasa konsultasi 
Desain Interior/Desain Ruang Dalam, yaitu 
merencanakan/merancang ruang dalam atau interior dari 
bangunan atau gedung berdasarkan kegiatan manusia, 
fungsi ruangan dan untuk mendapatkan hasil 
suasana/atmosphere dengan mempertimbangkan unsur 
unsur Keamanan, Kesehatan, Keselamatan, Kenyamanan, 
Penunjang penderita disabilitas, dan Estetika. Dalam bidang 
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vii. Penelitian Pasar; 

Kelompok ini mencakup usaha penelitian potensi pasar, 

penerimaan produk dipasar, kebiasaan dan tingkah laku 

konsumen, dalam kaitannya dengan promosi penjualan dan 

pengembangan produk baru. 

 

viii. Aktifitas Perancangan Khusus ; 

Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan jasa 

perancangan khusus, seperti perancangan mode yang 

berhubungan dengan tekstil, pakaian jadi, sepatu, perhiasan, 

furnitur dan dekorasi interior lain serta barang mode lainnya 

seperti halnya barang pribadi atau rumah tangga, perancang 

industrial, yaitu penciptaan dan pengembangan desain dan 

spesifikasi yang mengoptimalkan penggunaan, nilai dan 

tampilan produk, termasuk penentuan bahan, konstruksi, 

mekanisme, bentuk, warna dan penyelesaian akhir 

permukaan produk, pendekatan kepada kebutuhan dan 

karasteristik manusia, keamanan pengenalan pasar dan 

efisien dalam produksi, distribusi, penggunaan dan produksi; 

kegiatan perancangan grafis, kegiatan desainer interior dan 

kegiatan dekorator interior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desain Interior, selain jasa perencanaan, juga mencakup 
jasa survey, jasa studi kelayakan, jasa drafting, jasa desain 
artist impression, jasa supervisi/pengawasan interior 
bangunan/gedung, jasa estimasi harga/QS dan jasa 
manajemen proyek di dalam konstruksi perencanaan desain 
interior. Termasuk Desain interior pada bangunan gedung 
maupun bangunan sipil lainnya. 
 

xiii. Aktivitas Desain Industri Strategis Dan Pertahanan  
Kelompok ini mencakup kegiatan usaha kreasi aktivitas 
desain industri untuk menghasilkan produk dalam industri 
strategis dan pertahanan. Kelompok ini juga mencakup: 
desain untuk produk pertahanan negara; desain untuk 
produk militer; desain untuk produk senjata; desain untuk 
produk pengamanan dan kepolisian; dan desain untuk 
produk tanggap darurat bencana. 
 

xiv. Aktivitas Desain Alat Komunikasi Dan Elektronika  
Kelompok ini mencakup kegiatan aktivitas desain industri 
untuk menghasilkan produk dalam industri alat komunikasi 
dan elektronika Kelompok ini mencakup: desain untuk 
produk teknologi informasi, alat komunikasi dan kendali; 
desain untuk produk perekam suara atau gambar; desain 
untuk produk penyimpan data; desain untuk produk 
pembangkit daya dan penggerak motor; desain untuk produk 
penyimpan daya dan penguat daya; desain untuk produk 
distribusi dan kontrol listrik; desain untuk produk mesin 
pendingin, mesin cuci, mesin pengering dan pembersih. 
 

xv. Aktivitas Desain Industri Lainnya  
Kelompok ini mencakup kegiatan aktivitas desain industri 
untuk menghasilkan produk dalam industri yang belum 
tercakup dalam kelompok 74111 s.d 74118, seperti: desain 
untuk produk Desain Peralatan Penunjuk Waktu, Peralatan 
Ukur dan Peralatan Kantor; desain untuk produk untuk 
menyikat; desain untuk produk peralatan dan perangka 
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keras; desain untuk produk peralatan fotografi, sinematografi 
dan optikal; desain untuk produk peralatan musik; desain 
untuk produk peralatan dan perangkat keras; desain untuk 
produk peralatan fotografi, sinematografi dan optikal; desain 
untuk produk alat tulis kantor; desain untuk produk peralatan 
sales dan iklan; desain untuk produk peralatan berburu dan 
memancing; desain untuk produk distribusi fluida, ventilasi 
alat pendingin ruangan dan alat pemanas; desain untuk 
produk bahan bakar padat desain untuk produk 
pencahayaan; desain untuk produk elemen konstruksi; 
desain untuk produk peraltan pemadam kebakaran; desain 
untuk produk perawatan binatang; desain untuk produk 
industri makanan; desain untuk produk industri tembakau 
dan rokok; desain untuk produk kriya. 
 

d. Pembelian/pengadaan lahan sebagai persediaan,pengembangan, 

pengelolaan, penjualan dan/atau penyewaan, di bidang properti, 

dan realti serta konsesi yang berkaitan dengan penyediaan ruang 

untuk  fasilitas publik dan social diantaranya fasilitas kesehatan, 

pendidikan, kebudayaan, olahraga, keagamaan dan/atau sarana 

dan prasarana publik, termasuk namun tidak terbatas pada   

 
i. real estat yang dimiliki sendiri atau disewa  

Kelompok ini mencakup usaha pembelian, penjualan, 
persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki 
sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, 
bangunan hunian dan bangunan non hunian (seperti fasilitas 
penyimpanan/gudang, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) 
serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan 
atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, 
baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan 
penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan 
sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), 
pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa 
pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan hunian 
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d. Pembelian/pengadaan lahan sebagai persediaan, pengembangan, 

pengelolaan, penjualan dan/atau penyewaan, di bidang properti, 

dan realti serta konsesi yang berkaitan dengan penyediaan ruang 

untuk  fasilitas publik dan social diantaranya fasilitas kesehatan, 

pendidikan, kebudayaan, olahraga, keagamaan dan/atau sarana 

dan prasarana publik, termasuk namun tidak terbatas pada   

 

 

i. Real Estate yang dimiliki Sendiri atau Disewa; 

mencakup usaha pembelian, penjualan, persewpeaan dan 

untuk rumah yang bisa dipindah-pindah. 
  

 
ii. kawasan pariwisata  

Kelompok ini mencakup pengusahaan lahan dengan luas 
sekurang-kurangnya 100 hektar dengan menata dan 
membagi lebih lanjut menjadi satuan-satuan simpul atau 
lingkungan tertentu, membangun atau menyewakan satuan-
satuan simpul untuk pembangunan usaha sarana dan 
prasarana wisata yang diperlukan dengan persyaratan yang 
telah dipersiapkan sebelumnya, melaksanakan dan atau 
mengawasi pembangunan usaha pariwisata sesuai 
persyaratan yang ada serta membangun atau menyediakan 
tempat untuk keperluan administrasi usaha kawasan 
pariwisata. 

 
 
 

iii. kawasan industri  
Kelompok ini mencakup pengusahaan lahan dengan luas 
sekurang-kurangnya 50 hektar dalam satu hamparan yang 
dijadikan kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang 
dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang 
dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan 
industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri. 
Termasuk pengusahaan lahan kawasan industri tertentu 
untuk usaha mikro, kecil, dan menengah paling rendah 5 
(lima) hektar dalam satu hamparan. 

 
iv. hotel bintang  

Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan 
penginapan yang memenuhi ketentuan sebagai hotel 
bintang, serta jasa lainnya bagi umum dengan menggunakan 
sebagian atau seluruh bangunan 
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pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun 

disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan tempat tinggal 

dan bangunan bukan tempat  tinggal (seperti tempat pameran, 

fasilitas penyimpanan pribadi, mall, pusat perbelanjaan dan 

lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen 

dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara 

permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk 

kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk 

dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung 

tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa 

pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan tempat  

tinggal untuk rumah yang bisa dipindah-pindah. 

 

ii. Kawasan Pariwisata ; 

mencakup pengusahaan lahan dengan luas sekurang-

kurangnya 100 hektar dengan menata dan membagi lebih lanjut 

menjadi satuan-satuan simpul atau lingkungan tertentu, 

membangun atau menyewakan satuan-satuan simpul untuk 

pembangunan usaha sarana dan prasarana wisata yang 

diperlukan dengan persyaratan yang telah dipersiapkan 

sebelumnya, melaksanakan dan atau mengawasi 

pembangunan usaha pariwisata sesuai persyaratan yang ada 

serta membangun atau menyediakan tempat untuk keperluan  

administrasi usaha kawasan pariwisata. Misalnya Bali Tourism 

Development Corporation (BTDC), Tanjung Lesung, Lombok 

Tourism Development Corporation (LTDC). 

 

iii. Kawasan Industri ; 

mencakup pengusahaan lahan dengan luas -sekurang-

kurangnya 50 hektar dalam satu hamparan yang dijadikan 

kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang  dilengkapi 

dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan 

dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah 

memiliki Izin Usaha Kawasan Industri. Termasuk pengusahaan 

lahan Kawasan Industri Tertentu untuk Usaha Mikro, Kecil, dan 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

v. vila  
Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan 
penginapan bagi umum yang merupakan rumah-rumah 
pribadi yang khusus disewakan kepada wisatawan berikut 
fasilitasnya dan dikelola sendiri oleh pemiliknya 

 
 

vi. Apartemen hotel  
Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan 
penginapan bagi umum yang mengelola dan memfungsikan 
apartemen sebagai hotel untuk tempat tinggal sementara, 
dengan perhitungan pembayaran sesuai ketentuan. Misalnya 
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Menengah paling rendah 5 (lima) hektar dalam satu hamparan. 

 

iv. Hotel Bintang Lima ; 

mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan, 

makan minum serta jasa lainnya bagi umum dengan 

menggunakan sebagian atau seluruh bangunan. Usaha ini 

dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan 

persyaratan sebagai hotel bintang lima (termasuk lima berlian) 

yang ditetapkan dalam surat keputusan instansi yang 

membinanya.  

 

v. Hotel Bintang Empat ; 

mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan, 

makan minum serta jasa lainnya bagi umum dengan 

menggunakan sebagian atau seluruh bangunan. Usaha ini 

dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan 

persyaratan sebagai hotel bintang empat yang ditetapkan 

dalam surat keputusan instansi yang membinanya. 

 

vi. Hotel Bintang Tiga ; 

mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan, 

makan minum serta jasa lainnya bagi umum dengan 

menggunakan sebagian atau seluruh bangunan. Usaha ini 

dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan 

persyaratan sebagai hotel bintang tiga yang ditetapkan dalam 

surat keputusan instansi yang membinanya. 

 

vii. Hotel Bintang Dua ; 

mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan, 

makan minum serta jasa lainnya bagi umum dengan 

menggunakan sebagian atau seluruh bangunan. Usaha ini 

dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan 

persyaratan sebagai hotel bintang dua yang ditetapkan dalam 

surat keputusan instansi yang membinanya. 

 

apartemen hotel/kondominium hotel (apartel/kondotel). 

 
vii. Penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya  

Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan 
penginapan yang belum termasuk dalam kelompok 55191 
sd. 55194, seperti usaha penyediaan akomodasi jangka 
pendek lainnya seperti bungalo, cottage dan lain-lain. 
Termasuk motel dan pondok tamu (guesthouse) 
 

viii. penyediaan akomodasi lainnya  
Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan 
penginapan dalam periode waktu yang tidak singkat. 
Termasuk usaha penyediaan akomodasi untuk jangka yang 
lebih lama atau sementara baik kamar sendiri atau kamar 
bersama atau asrama untuk pelajar, pekerja musiman dan 
sejenisnya. Misalnya kegiatan penyediaan akomodasi ini 
mencakup tempat tinggal  pelajar, asrama sekolah, asrama 
atau pondok pekerja dan rumah kost, baik dengan makan 
maupun tidak dengan makan. 

 
 

ix. restoran  
Kelompok ini mencakup jenis usaha jasa menyajikan 
makanan dan minuman untuk dikonsumsi di tempat 
usahanya, bertempat di sebagian atau seluruh bangunan 
permanen, dilengkapi dengan jasa pelayanan meliputi 
memasak dan menyajikan sesuai pesanan 

 
 

x. restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya  
Kelompok ini mencakup kegiatan yang menyediakan jasa 
menyajikan makanan lainnya yang belum termasuk dalam 
kelompok 56101 - 56104, seperti penyediaan jasa makan 
siap saji di pasar, supermarket, di sebuah lokasi umum dan 
atau berhubungan dengan angkutan dimana aktivitas 
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viii. Vila ; 

mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan bagi 

umum yang merupakan rumah-rumah pribadi yang khusus 

disewakan kepada wisatawan berikut fasilitasnya dan dikelola 

sendiri oleh pemiliknya. 

 

ix. Apartemen Hotel ; 

mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan bagi 

umum yang mengelola dan menfungsikan apartemen sebagai 

hotel untuk tempat tinggal sementara, dengan perhitungan 

pembayaran sesuai ketentuan. Misalnya apartemen 

hotel/kondominium hotel (apartel/kondotel). 

 

x. Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya ; 

mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan yang 

belum termasuk dalam subgolongan Hotel Bintang, Hotel 

Melati, Pondok Wisata, seperti usaha penyediaan akomodasi 

jangka pendek lainnya seperti bungalo, cottage dan lain-lain. 

Termasuk- motel dan pondok tamu (guesthouse). 

 

xi. Penyediaan Akomodasi Lainnya ; 

mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan 

dalam periode waktu yang tidak singkat. Termasuk usaha 

penyediaan akomodasi untuk jangka yang lebih lama atau 

sementara baik kamar sendiri atau kamar bersama atau 

asrama untuk pelajar, pekerja musiman dan sejenisnya. 

Misalnya kegiatan penyediaan akomodasi ini mencakup tempat 

tinggal pelajar, asrama sekolah, asrama atau pondok pekerja 

dan rumah kost, baik dengan makan (indekos) maupun tidak 

dengan makan. 

 

xii. Restoran ; 

mencakup jenis usaha jasa pangan yang bertempat di 

Sebagian atau seluruh bangunan permanen yang menjual dan 

menyajikan makanan dan minuman untuk umum di tempat 

utamanya berhubungan dengan menyajikan makanan dan 
minuman. Termasuk usaha cake dan bakery dengan jasa 
pelayanan, food court, food truck, food stall 

 
xi. Aktivitas Perparkiran di Luar Badan Jalan (Off Street 

Parking)  
Kelompok ini mencakup kegiatan usaha penyelenggaraan 
parkir diluar badan jalan, seperti  gedung  parkir,  lapangan  
parkir  yang terdapat     di     gedung     perkantoran,     pusat 
perbelanjaan, rumah sakit dan jasa perpakiran di luar badan 
jalan lainnya. 
 

xii. real estat atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak  
Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan real estat atas 
dasar balas jasa atau kontrak, termasuk jasa yang berkaitan 
dengan real estat seperti kegiatan agen dan makelar real 
estat, perantara pembelian, penjualan dan penyewaan real 
estat atas dasar balas jasa atau kontrak, pengelolaan real 
estat atas dasar balas jasa atau kontrak, jasa penaksiran 
real estat dan agen pemegang wasiat real estat. 

 

xiii. Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi 
mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil  
Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna 
usaha tanpa hak opsi (operational leasing) mesin dan 
peralatan konstruksi dan teknik sipil termasuk 
perlengkapannya tanpa operatornya, seperti lori derek (crane 
lorries), tangga dan panggung kerja (scaffold dan work 
platform) tidak termasuk pemasangan dan pemancangannya 
dan sejenisnya. Penyewaan mesin dan peralatan konstruksi 
dan teknik sipil termasuk perlengkapannya dengan 
operatornya dimasukkan dalam 43905. 
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usahanya, baik dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan 

untuk proses pembuatan dan penyimpanan maupun tidak dan 

telah mendapatkan surat keputusan sebagai restoran/rumah 

makan dari instansi yang membinanya. 

 

xiii. Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya ; 

kegiatan yang menyediakan jasa pangan lainnya yang belum 

termasuk dalam kelompok Restoran, penyediaan makanan 

keliling/tempat tidak tetap, warung makan, kedai makanan 

seperti kegiatan penyediaan jasa makanan siap saji di pasar 

atau supermarket, kegiatan bar dan restoran yang berhubungan 

dengan angkutan, apabila dikelola secara terpisah dan kegiatan 

jasa pangan lainnya. 

 
 

xiv. Aktifitas Perparkiran Di Luar Badan Jalan (Off Street Parking) ; 

mencakup kegiatan usaha penyelenggaraan parkir diluar 

badan-jalan, seperti gedung parkir, lapangan parkir yang 

terdapat di gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, rumah 

sakit dan jasa perpakiran di luar badan jalan lainnya. 

 

 

 

xv. Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak ; 

mencakup kegiatan penyediaan real estat atas dasar balas 

jasa- atau kontrak, termasuk jasa yang berkaitan dengan real 

estat seperti kegiatan agen dan makelar real estat, perantara 

pembelian, penjualan dan penyewaan real estat atas dasar 

balas jasa atau kontrak, pengelolaan real estat atas dasar 

balas- jasa atau kontrak, jasa penaksiran real estat dan agen  

pemegang wasiat real estat. 

 

xvi. Aktifitas Penyewaaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi 

Mesin dan Peralatan Konstruksi Dan Teknik Sipil ; 

mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa 

xiv. Aktivitas Spa (Sante Par Aqua)  
Kelompok ini mencakup usaha wisata berupa pelayanan jasa 
kesehatan dan perawatan dengan memadukan metode 
tradisional dan modern secara holistik. Aktivitas ini 
menggunakan air dan pendukung perawatan lainnya berupa 
pijat menggunakan ramuan, terapi aroma, latihan fisik, terapi 
warna, terapi musik, makanan dan minuman. Tujuan 
aktivitas ini menyeimbangkan antara tubuh (body), pikiran 
(mind), dan jiwa (soul), sehingga terwujud kondisi relaks dan 
bugar untuk kesehatan yang optimal. Aktivitas ini juga 
merupakan upaya mempertahankan tradisi dan budaya 
bangsa 

 
xv. aktivitas kebugaran lainnya  

Kelompok ini mencakup usaha jasa pelayanan kebugaran 
lainnya, yang berkaitan dengan kebugaran jasmani dan 
kenyamanan, seperti kegiatan mandi turki, mandi sauna, dan 
steam, solarium (mandi sinar matahari), salon untuk 
merampingkan tubuh (reducing dan slendering salon), dan 
fish spa. 

 
xvi. aktivitas penatu  

Kelompok ini mencakup usaha jasa pelayanan pencucian 
dan dry cleaning, penatu, pencelupan dan tisi barang-barang 
tekstil jadi (termasuk berbahan kulit bulu binatang) dan tekstil 
lainnya untuk keperluan rumah tangga maupun industri 
perorangan, dilakukan dengan peralatan mekanik, baik yang 
dioperasikan dengan tangan atau dengan koin, seperti taplak 
meja, seprei, karpet, termasuk juga pakaian dan barang 
tekstil jadi. Termasuk kegiatan pencucian (shampooing) 
carpet, dan rug serta curtain gorden; jasa pengumpulan 
penatu dan pengirimannya; jasa penyediaan linen, seragam 
kerja dan barang lain yang terkait oleh penatu; reparasi dan 
alterasi atau pengubahan kecil dari pakaian atau tekstil lain 
yang terkait dengan pencucian. 
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hak opsi (operational leasing) mesin dan peralatan konstruksi  

dan teknik sipil termasuk perlengkapannya tanpa operatornya, 

seperti lori derek (crane lorries), tangga dan panggung kerja 

(scaffold dan work platform) tidak termasuk pemasangan dan 

pemancangannya dan sejenisnya. Penyewaan mesin dan 

peralatan konstruksi dan teknik sipil termasuk perlengkapannya 

dengan operatornya dimasukkan dalam Penyewaan Alat 

Konstruksi Dengan Operator. Sewa guna usaha dengan hak 

opsi (financial leasing) mesin dan peralatan konstruksi dan 

teknik sipil dimasukkan ke dalam sewa guna usaha dengan hak 

opsi. 
 

xvii. Aktifitas Spa (Sante Par Aqua) ; 

mencakup usaha jasa perawatan yang memberikan layanan 

dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma pijat, rempah 

rempah, layanan makan/minum sehat, dan olah aktivitas fisik 

dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap 

mempertahankan tradisi dan budaya bangsa. 

 

 

 

 

 

 

xviii. Aktifitas Kebugaran Lainnya ; 

mencakup usaha jasa pelayanan yang berkaitan dengan 

kebugaran jasmani dan kenyamanan, seperti kegiatan mandi 

turki, mandi sauna dan steam, solarium atau mandi sinar 

matahari, salon untuk merampingkan tubuh (reducing and 

slendering salon), dan fish spa. 

 
 

xix. Aktifitas Binatu ; 

mencakup usaha jasa pelayanan pencucian dan dry cleaning, 

3. Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(2) Pasal ini, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha 

penunjang dalam- rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya 

yang dimiliki untuk : 

 

a. Layanan peningkatan kemampuan di bidang jasa konstruksi 

dan engineering ; 

b. Penyediaan jasa pengadaan/perdagangan penyewaan 

peralatan/material konstruksi ; 

c. Industri terkait di bidang konstruksi bangunan gedung ; 

d. Usaha-usaha lain yang menunjang kegiatan usaha utama 

maupun --penunjang Perseroan di atas. 
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binatu, pencelupan dan tisi barang-barang tekstil jadi (termasuk 

berbahan kulit bulu binatang) dan tekstil lainnya untuk 

keperluan rumah tangga maupun industri perorangan, 

dilakukan dengan peralatan mekanik, baik yang dioperasikan 

dengan tangan atau dengan koin, seperti taplak meja, seprei, 

karpet, termasuk juga pakaian dan barang tekstil jadi. 

Termasuk kegiatan pencucian (shampooing) carpet, dan rug 

serta curtain gorden, jasa pengumpulan binatu dan 

pengirimannya; jasa penyediaan linen, seragam kerja dan 

barang lain yang terkait oleh binatu, reparasi- dan alterasi atau 

pengubahan kecil dari pakaian atau tekstil lain yang terkait 

dengan pencucian 

   

3. Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 

Pasal ini, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang 

dalam- rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki 

untuk : 

 

a. Layanan peningkatan kemampuan di bidang jasa konstruksi dan 

engineering ; 

b. Penyediaan jasa pengadaan/perdagangan penyewaan 

peralatan/material konstruksi  

c. Industri terkait di bidang konstruksi bangunan gedung ; 

d. Usaha-usaha lain yang menunjang kegiatan usaha utama 

maupunpenunjang Perseroan di atas 

 

 


