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MAKSUD DAN TUJUAN SERTA 
KEGIATAN USAHA 

Pasal 3 
 

(1) Maksud dan Tujuan Perseroan 
ini adalah melakukan usaha di 
bidang pertambangan berbagai 
jenis bahan galian, dan 
menjalankan usaha di bidang 
industri, perdagangan, 
pengangkutan dan jasa yang 
berkaitan dengan 
pertambangan berbagai jenis 
bahan galian tersebut, serta 
optimalisasi pemanfaatan 
sumber daya yang dimiliki 
Perseroan untuk menghasilkan 
barang dan/atau jasa yang 
bermutu tinggi dan berdaya 
saing kuat untuk 
mendapat/mengejar 
keuntungan guna 
meningkatkan nilai Perseroan 
dengan menerapkan prinsip-
prinsip Perseroan Terbatas. 

 

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA 
KEGIATAN USAHA 

Pasal 3 
 

(1) Maksud dan Tujuan Perseroan 
ini adalah melakukan usaha di 
bidang pertambangan berbagai 
jenis bahan galian, dan 
menjalankan usaha di bidang 
industri, perdagangan, 
pengangkutan dan jasa yang 
berkaitan dengan 
pertambangan berbagai jenis 
bahan galian tersebut, serta 
optimalisasi pemanfaatan 
sumber daya yang dimiliki 
Perseroan untuk menghasilkan 
barang dan/atau jasa yang 
bermutu tinggi dan berdaya 
saing kuat untuk 
mendapat/mengejar 
keuntungan guna 
meningkatkan nilai Perseroan 
dengan menerapkan prinsip-
prinsip Perseroan Terbatas. 

 

 

(2) Untuk mencapai maksud dan 
tujuan tersebut di atas, 
Perseroan dapat melaksanakan 
usaha utama sebagai berikut: 

(2) Untuk mencapai maksud dan 
tujuan tersebut di atas, 
Perseroan dapat melaksanakan 
usaha utama sebagai berikut: 

 

 

a. Menjalankan usaha dalam 
bidang Pertambangan 
berbagai jenis bahan galian. 

a. Menjalankan usaha dalam 
bidang Pertambangan 
berbagai jenis bahan galian, 
antara lain: 

 

(i) Pertambangan Bijih 
Bauksit/Alumunium; 

07293 - PERTAMBANGAN BIJIH 
BAUKSIT/ALUMINIUM 
 

Kelompok ini mencakup usaha 
penambangan, penampungan dan 
pengolahan bijih bauksit. Kegiatan 
pemurnian yang tidak dapat 
dipisahkan secara administratif dari 
usaha pertambangan bijih bauksit, 
dimasukkan dalam kelompok ini. 
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(ii) Pertambangan Bijih 
Nikel; 

07295 - PERTAMBANGAN BIJIH 
NIKEL 
 

Kelompok ini mencakup usaha 
penambangan dan pengolahan bijih 
nikel. Termasuk juga usaha 
pemanfaatannya yang tidak dapat 
dipisahkan secara administratif dari 
usaha pertambangan bijih nikel, 
dimasukkan dalam kelompok ini. 
 

(iii) Pertambangan Emas 
dan Perak; 

 

07301 - PERTAMBANGAN EMAS DAN 
PERAK 
 

Kelompok ini mencakup usaha 
penambangan dan pengolahan bijih 
emas dan perak. Kegiatan 
pembersihan, pemisahan dan 
pemurnian yang tidak dapat 
dipisahkan secara administratif dari 
usaha pertambangan bijih emas dan 
perak, dimasukkan dalam kelompok 
ini. 
 

b. Menjalankan usaha dalam 
bidang Industri yang 
berkaitan dengan 
pertambangan berbagai 
jenis bahan galian tersebut, 
termasuk namun tidak 
terbatas pada industri 
pengolahan dan pemurnian 
bahan galian. 

 

b. Menjalankan usaha dalam 
bidang Industri yang 
berkaitan dengan 
pertambangan berbagai 
jenis bahan galian tersebut, 
termasuk namun tidak 
terbatas pada industri 
pengolahan dan pemurnian 
bahan galian, antara lain: 

 

(i) Industri Pembuatan 
Logam Dasar Bukan 
Besi; 

 

24202 - 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). 
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(ii) Industri Pembuatan 
Logam Dasar Mulia; 

 

24201 - INDUSTRI PEMBUATAN 
LOGAM DASAR MULIA 
 

Kelompok ini mencakup usaha 
pemurnian, peleburan, pemaduan 
dan penuangan logam mulia dalam 
bentuk dasar (ingot, billet, slab, 
batang, pellet, block, sheet, pig, 
paduan dan bubuk) seperti ingot 
perak, ingot emas, pellet platina dan 
sebagainya. 
 

(iii) Industri Batu Bata dari 
Tanah Liat/Keramik; 

23921 - INDUSTRI BATU BATA DARI 
TANAH LIAT/KERAMIK 
 

Kelompok ini mencakup usaha 
pembuatan macam-macam batu 
bata seperti bata pres, bata 
berongga, bata hiasan, bata bukan 
pres dan bata lubang. Termasuk juga 
pembuatan semen merah dan kerikil 
tanah liat. 
 

(iv) Industri Genteng dari 
Tanah Liat/Keramik; 

23922 - INDUSTRI GENTENG DARI 
TANAH LIAT/KERAMIK 
 

Kelompok ini mencakup usaha 
pembuatan macam-macam genteng 
tanah liat/keramik, seperti genteng 
pres, genteng biasa, genteng kodok 
dan genteng yang diglazur. 
 

c. Menjalankan usaha dalam 
bidang Perdagangan yang 
berkaitan dengan 
pertambangan berbagai 
jenis bahan galian, termasuk 
bahan galian yang telah 
diolah/dimurnikan tersebut, 
baik perdagangan secara 
fisik maupun perdagangan 
secara non fisik (termasuk 
hedging). 

c. Menjalankan usaha dalam 
bidang Perdagangan yang 
berkaitan dengan 
pertambangan berbagai 
jenis bahan galian, termasuk 
bahan galian yang telah 
diolah/dimurnikan tersebut, 
baik perdagangan secara 
fisik maupun perdagangan 
secara non fisik (termasuk 
hedging), antara lain: 

 

 

(i) Perdagangan Besar 
Perhiasan dan Jam. 

46497 - PERDAGANGAN BESAR 
PERHIASAN DAN JAM 
 

Kelompok ini mencakup usaha 
perdagangan besar berbagai barang 
perhiasan dan jam. 
 
 
 
 
 



4 

 

PT ANTAM Tbk 

Head Office 
Gedung Aneka Tambang  

Jl. Letjen T.B. Simatupang No. 1 
Lingkar Selatan, Tanjung Barat, Jakarta 12530, Indonesia 
 

T (6221) 789 1234 

F (6221) 789 1224 
 

www.antam.com 

Anggaran Dasar ANTAM 
saat ini 

Usulan Perubahan Anggaran Dasar ANTAM yang 
Disesuaikan dengan KBLI 2017 

Anggaran Dasar ANTAM 
Perubahan 

Keterangan - KBLI 

(ii) Perdagangan Besar 
Logam dan Bijih Logam; 

46620 - PERDAGANGAN BESAR 
LOGAM DAN BIJIH LOGAM 
 

Kelompok ini mencakup usaha 
perdagangan besar bijih logam dan 
logam dasar, seperti bijih besi dan 
bijih bukan besi dalam bentuk dasar, 
seperti bijih nikel, bijih tembaga, 
alumunium, besi, baja dan 
perdagangan besar produk logam 
besi dan bukan besi setengah jadi 
ytdl dan lain-lainnya. Termasuk 
perdagangan besar emas dan logam 
mulia lain (perak, platina). 
 

(iii) Perdagangan Besar 
Genteng, Batu Bata, 
Ubin dan Sejenisnya dari 
Tanah Liat, Kapur, 
Semen atau Kaca. 

 

46633 - 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. 
 

(iv) Aktivitas Jasa Penunjang 
Usaha Lainnya; 

82990 - AKTIVITAS JASA PENUNJANG 
USAHA LAINNYA YTDL 
 

Kelompok ini mencakup kegiatan 
penyedia jasa penunjang usaha 
lainnya yang tidak dapat 
diklasifikasikan di tempat lain, seperti 
jasa laporan pengadilan dan catatan 
stenotype dan jasa stenografi untuk 
umum, jasa siaran langsung televisi 
untuk acara rapat dan konferensi, 
jasa pengalamatan bar code, jasa 
pencetakan bar code, jasa organisasi 
pengumpulan dana atas dasar balas 
jasa atau kontrak, jasa sortir surat, 
jasa penyimpanan, jasa pungutan 
parkir yang menggunakan meter 
coin, kegiatan pelelangan 
independen, administrasi program 
loyalitas, dan kegiatan penunjang lain 
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yang disediakan untuk usaha yang 
tidak diklasifikasikan di tempat lain. 
 

(v) Pergudangan dan 
Penyimpanan Lainnya; 

52109 - PERGUDANGAN DAN 
PENYIMPANAN LAINNYA 
 

Kelompok ini mencakup usaha 
pergudangan dan penyimpanan 
lainnya yang belum tercakup dalam 
kelompok 52101 s.d. 52103 
 

(vi) Perdagangan Eceran 
Melalui Media untuk 
Berbagai Macam Barang 
Lainnya; 

47919 - PERDAGANGAN ECERAN 
MELALUI MEDIA UNTUK BERBAGAI 
MACAM BARANG LAINNYA 
 

Kelompok ini mencakup usaha 
perdagangan eceran berbagai barang 
lainnya melalui pesanan dan barang 
akan dikirim kepada pembeli sesuai 
dengan barang yang diinginkan 
berdasarkan katalog, model, telepon, 
tv, internet, media massa, dan 
sejenisnya. 
 

d. Menjalankan usaha dalam 
bidang pengangkutan untuk 
keperluan sendiri maupun 
pihak lain yang berkaitan 
dengan pertambangan 
berbagai jenis bahan galian 
tersebut 

 

d. Menjalankan usaha dalam 
bidang pengangkutan untuk 
keperluan sendiri maupun 
pihak lain yang berkaitan 
dengan pertambangan 
berbagai jenis bahan galian 
tersebut, antara lain: 

 

 

(i) Angkutan bermotor 
untuk barang khusus; 

 

49432 - ANGKUTAN BERMOTOR 
UNTUK BARANG KHUSUS 
 

Kelompok ini mencakup usaha 
pengangkutan barang dengan 
menggunakan kendaraan bermotor 
untuk barang yang secara khusus 
mengangkut satu jenis barang, 
seperti angkutan bahan bakar minyak 
(BBM), angkutan barang berbahaya 
dan angkutan barang alat-alat berat. 
 

(ii) Angkutan jalan rel untuk 
barang khusus. 

49120 - ANGKUTAN JALAN REL 
UNTUK BARANG 
 

Kelompok ini mencakup usaha 
pengangkutan barang melalui jalur 
utama jaringan rel kereta api jarak 
jauh maupun jalur khusus angkutan 
barang jarak pendek, seperti barang 
hasil pertanian, pertambangan dan 
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penggalian, serta industri dan 
lainnya. 
 

(iii) Angkutan laut dalam 
negeri untuk barang 
khusus; 

50133 - ANGKUTAN LAUT DALAM 
NEGERI UNTUK BARANG KHUSUS 
 

Kelompok ini mencakup usaha 
pengangkutan barang dengan 
menggunakan kapal laut yang 
dirancang secara khusus untuk 
mengangkut suatu jenis barang 
tertentu. Termasuk usaha persewaan 
angkutan laut berikut operatornya. 
 

(iv) Aktivitas Pelayanan 
Kepelabuhan Laut; 

52221 - AKTIVITAS PELAYANAN 
KEPELABUHAN LAUT  
 

Kelompok ini mencakup kegiatan 
usaha pelayanan kepelabuhan laut, 
yang berhubungan dengan angkutan 
perairan untuk penumpang, hewan 
atau barang, seperti pengoperasian 
fasilitas terminal misalnya pelabuhan 
dan dermaga, operasi penguncian 
jalur air dan lain-lain, navigasi, 
pelayaran dan kegiatan berlabuh, 
jasa penambatan dan jasa 
pemanduan. 
 

(v) Angkutan sungai dan 
danau barang khusus. 

50222 - ANGKUTAN SUNGAI DAN 
DANAU UNTUK BARANG KHUSUS 
 

Kelompok ini mencakup usaha 
angkutan barang di sungai dan danau 
dengan kapal atau perahu barang 
yang dimodifikasi secara khusus dan 
hanya mengangkut satu jenis barang, 
termasuk kapal yang memenuhi 
persyaratan teknis/kelaikan, sesuai 
dengan barang khusus yang diangkut 
dan diklasifikasikan  sebagai berikut, 
yaitu angkutan kayu 
gelondongan/logs, angkutan 
batangan pipa/besi/rel,  angkutan 
barang curah, angkutan barang cair, 
angkutan barang yang memerlukan 
fasilitas pendingin, angkutan 
tumbuh-tumbuhan dan hewan 
hidup, angkutan peti kemas, 
angkutan alat-alat berat dan 
angkutan barang khusus lainnya. 
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(vi) Aktivitas Pelayanan 
Kepelabuhan Sungai 
dan Danau; 

52222 - AKTIVITAS PELAYANAN 
KEPELABUHAN SUNGAI DAN DANAU 
 

Kelompok ini mencakup kegiatan 
usaha penyelenggaraan pelabuhan 
sungai dan danau. Termasuk kegiatan 
yang berhubungan dengan angkutan 
perairan untuk penumpang, hewan 
atau barang, seperti pengoperasian 
fasilitas terminal misalnya pelabuhan 
dan dermaga, operasi penguncian 
jalur air dan lainlain, navigasi, 
pelayaran dan kegiatan berlabuh, 
jasa penambatan dan jasa 
pemanduan. 
 

e. Menjalankan usaha dalam 
bidang jasa yang berkaitan 
dengan pertambangan 
berbagai jenis bahan galian 
tersebut (kecuali jasa 
konsultasi dalam bidang 
hukum dan pajak). 

 

e. Menjalankan usaha dalam 
bidang jasa yang berkaitan 
dengan pertambangan 
berbagai jenis bahan galian 
tersebut (kecuali jasa 
konsultasi dalam bidang 
hukum dan pajak), antara 
lain: 

 

 

(i) Aktivitas Penunjang 
Pertambangan dan 
Penggalian Lainnya 

09900 - AKTIVITAS PENUNJANG 
PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN 
LAINNYA 
 

Kelompok ini mencakup jasa 
penunjang atas dasar balas jasa atau 
kontrak, yang dibutuhkan dalam 
kegiatan pertambangan golongan 
pokok 05, 07, dan 08, seperti jasa 
eksplorasi misalnya dengan cara 
tradisional seperti mengambil contoh 
bijih dan membuat observasi geologi, 
jasa pemompaan dan penyaluran 
hasil tambang dan jasa percobaan 
penggalian dan pengeboran ladang 
atau sumur tambang. 
 

(ii) Jasa Pengujian 
Laboratorium; 

 

 

71202  - JASA PENGUJIAN 
LABORATORIUM 
 

Kelompok ini mencakup kegiatan uji 
fisik, kimia, biologi, kelistrikan, 
mekanik dan analisis lainnya dari 
semua jenis material dan produk 
yang mencakup kegiatan pengujian 
di bidang kesehatan makanan,   
termasuk uji penyakit hewan dan 
kontrol yang berhubungan dengan 
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produksi makanan; uji austik dan 
vibrasi (getar), uji komposisi dan 
kemurnian mineral dan sebagainya, 
uji karakteristik fisik dan kinerja 
material seperti kekuatan, ketebalan, 
daya tahan, radioaktif dan lain-lain, 
uji kualifikasi dan ketahanan, uji 
kinerja dari mesin keseluruhan 
seperti motor, automobil, 
perlengkapan elektronik, pengujian 
perangkat telekomunikasi, pengujian 
laboratorium kedokteran, dan lain-
lain, analisis kegagalan, uji dan 
pengukuran indikator lingkungan 
seperti polusi udara dan air, uji 
dengan menggunakan model atau 
maket seperti pesawat terbang, 
kapal, bendungan dan lain-lain. 
Termasuk kegiatan operasional 
laboratorium kepolisian. Pengujian 
medis dimasukkan dalam kelompok 
86901 sampai dengan 86903. 
 

(iii) Aktivitas Konsultasi 
Manajemen Lainnya; 

 

 

70209  - AKTIVITAS KONSULTASI 
MANAJEMEN LAINNYA  
 

Kelompok ini mencakup kegiatan dari 
perusahaan holding (holding 
companies), yaitu perusahaan yang 
menguasai aset dari sekelompok 
perusahaan subsidiari dan kegiatan 
utamanya adalah kepemilikan 
kelompok tersebut. "Holding 
Companies" tidak terlibat dalam 
kegiatan usaha perusahaan 
subsidiarinya. Kegiatannya 
mencakup jasa yang diberikan 
penasihat (counsellors) dan 
perunding (negotiators) dalam 
merancang merger dan akuisisi 
perusahaan.  
 

(iv) Aktivitas Keinsinyuran 
dan Konsultasi Teknis 
yang berkaitan dengan 
itu 

71102 - AKTIVITAS KEINSINYURAN 
DAN KONSULTASI TEKNIS YBDI 
 

Kelompok ini mencakup kegiatan 
perancangan teknik dan konsultasi, 
seperti permesinan, pabrik dan 
proses industri; proyek yang 
melibatkan teknik sipil, teknik 
hidrolik, teknik lalu lintas; perluasan 
dan realisasi proyek yang 
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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. 
 

(v) Pendidikan Teknis 
Swasta, Lainnya dan 
Kegiatan Penunjang 
Pendidikan 

 

85497, 85499 dan 85500 
 

(3) Selain kegiatan usaha utama 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), Perseroan dapat   
melakukan kegiatan usaha 
penunjang/pendukung dalam 
rangka optimalisasi 
pemanfaatan sumber daya yang 
dimiliki untuk :  

 

(3) Selain kegiatan usaha utama 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), Perseroan dapat   
melakukan kegiatan usaha 
penunjang/pendukung dalam 
rangka optimalisasi 
pemanfaatan sumber daya yang 
dimiliki, tidak terbatas untuk:  

 

 a. Kegiatan optimalisasi dan 
pemanfaatan aset baik itu 
tanah, bagunanan atau 
bentuk aset lainnya; 

 

 

 b. Kawasan Industri; 
  

 

68130  - 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 penunjangyang 
dikembangkan dan dikelola oleh 
Perusahaan Kawasan Industri yang 
telah memiliki Izin Usaha Kawasan 
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Industri. Termasuk pengusahaan 
lahan Kawasan Industri Tertentu 
untuk Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah paling rendah 5 (lima) 
hektar dalam satu hamparan.  
 

a. perkebunan;  
 

c. Perkebunan, Pertanian dan 
Kehutanan;  

 

Mencakup semua kegiatan 
ekonomi/lapangan usaha, 
yang meliputi pertanian 
tanaman pangan, 
perkebunan, hortikultura, 
pemanenan hasil hutan. 
Kategori ini juga mencakup 
jasa penunjang masing-
masing kegiatan ekonomi 
tersebut. 

 

KBLI KATEGORI A - PERTANIAN, 
KEHUTANAN DAN PERIKANANAN 

 

Kategori ini mencakup semua 
kegiatan ekonomi/lapangan 
usaha, yang meliputi pertanian 
tanaman pangan, perkebunan, 
hortikultura, peternakan, 
pemanenan hasil hutan serta 
penangkapan dan budidaya 
ikan/biota air. Kategori ini juga 
mencakup jasa penunjang 
masing-masing kegiatan ekonomi 
tersebut. 
 

b. pertanian;  
 

c. kehutanan;  
 

d. properti;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d. properti, antara lain: 
 

 

(i) Hotel; 
 

Mencakup usaha 
penyediaan akomodasi 
yang memenuhi 
ketentuan sebagai hotel 
bintang yang ditetapkan 
dalam surat keputusan 
instansi yang 
membinanya. 

5511 - HOTEL BINTANG 
 

Subgolongan ini mencakup usaha 
penyediaan akomodasi yang 
memenuhi ketentuan sebagai hotel 
bintang yang ditetapkan dalam surat 
keputusan instansi yang 
membinanya.     
 

Subgolongan ini mencakup : 
- Hotel Bintang Lima 
- Hotel Bintang Empat 
- Hotel Bintang Tiga 
- Hotel Bintang Dua 
- Hotel Bintang Satu 
 

(ii) Apartemen Hotel; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

55195 - APARTEMEN HOTEL 
 

Kelompok ini mencakup usaha 
penyediaan jasa pelayanan 
penginapan bagi umum yang 
mengelola dan menfungsikan 
apartemen sebagai hotel untuk 
tempat tinggal sementara, dengan 
perhitungan pembayaran sesuai 
ketentuan. 
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(iii) Real Estat yang Dimiliki 
Sendiri atau Disewa; 

68110 - 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 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. 
 

(iv) Aktivitas Puskesmas; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

86102 - AKTIVITAS PUSKESMAS 
 

Kelompok ini mencakup kegiatan 
perawatan kesehatan dan 
pengobatan fisik yang dikelola oleh 
pemerintah, baik untuk perawatan 
jalan maupun rawat inap (opname), 
seperti puskesmas keliling, 
puskesmas tanpa tempat tidur, 
puskesmas pembantu, maupun 
pelayanan secara rawat inap oleh 
puskesmas dengan tempat tidur. 
 

(v) Aktivitas Rumah Sakit 
Swasta; 

 

86103 - AKTIVITAS RUMAH SAKIT 
SWASTA 
 

Kelompok ini mencakup kegiatan 
perawatan kesehatan dan 
pengobatan fisik, baik untuk 
perawatan jalan maupun rawat inap 
(opname), yang dilakukan rumah 
sakit umum swasta, rumah bersalin 
swasta, rumah sakit khusus swasta. 
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(vi) Aktivitas Poliklinik 
Swasta; 

 

86104 - AKTIVITAS POLIKLINIK 
SWASTA 
 

Kelompok ini mencakup kegiatan 
perawatan kesehatan dan 
pengobatan fisik yang dikelola 
swasta, baik perawatan secara rawat 
jalan, maupun rawat nginap 
(opname), seperti klinik 24 jam. 
 

e. pembangkit listrik (power 
plant) dan energi;  

 

e. pembangkit listrik (power 
plant) dan energi, yang 
tidak terbatas pada 
kegiatan: 

 

 
 

 Pembangkitan Tenaga 
Listrik 

 

35101 - PEMBANGKITAN TENAGA 
LISTRIK 
 

Kelompok ini mencakup usaha 
pembangkitan tenaga listrik dan 
pengoperasian fasilitas pembangkit 
yang menghasilkan energi listrik, 
yang berasal dari berbagai sumber 
energi, seperti tenaga air 
(hidroelektrik), batu bara, gas (turbin 
gas), bahan bakar minyak, diesel dan 
energi yang dapat diperbarui, tenaga 
surya, angin, arus laut, panas bumi 
(energi termal), tenaga nuklir dan 
lain-lain. 
 

f. pengelolaan limbah;  
 

f. pengelolaan limbah;   
 

(i) Pengelolaan air, 
pengelolaan air limbah, 
pengelolaan dan daur 
ulang sampah, dan 
aktivitas remediasi yang 
tidak terbatas pada : 

KATEGORI E - PENGELOLAAN AIR, 
PENGELOLAAN AIR LIMBAH, 
PENGELOLAAN DAN DAUR ULANG 
SAMPAH, DAN AKTIVITAS 
REMEDIASI 
 

Kategori ini mencakup kegiatan 
ekonomi/lapangan usaha yang 
berhubungan dengan pengelolaan 
air. Kategori ini juga mencakup 
pengelolaan  berbagai bentuk 
limbah/sampah, seperti 
limbah/sampah padat atau bukan 
yang berasal dari rumah tangga dan 
industri, yang dapat mencemari 
lingkungan.  Hasil dari proses 
pengolahan limbah/sampah dapat 
dibuang atau menjadi input dalam 
proses produksi lainnya. 
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(ii) Pengelolaan dan 
Pembuangan Air Limbah 
Berbahaya 

37022 - 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. 
Kelompok ini juga mencakup 
kegiatan pengelolaan dan 
pembersihan saluran air limbah 
berbahaya dan saluran 
pembuangannya. 
 

(iii) Pengumpulan sampah 
berbahaya 

38120 - PENGUMPULAN SAMPAH 
BERBAHAYA 
 

Kelompok ini mencakup 
pengumpulan sampah padat maupun 
tidak padat yang berbahaya, 
misalnya bahan peledak, 
pengoksidasi, bahan yang mudah 
terbakar, racun, iritan, karsinogenik, 
korosif, penginfeksi dan substansi 
dan preparat lainnya yang berbahaya 
untuk kesehatan manusia dan 
lingkungan. Kegiatan ini juga 
memerlukan identifikasi, 
penanganan, pengemasan dan 
pelabelan sampah. Kelompok ini 
mencakup usaha pengumpulan 
sampah yang berbahaya, seperti 
minyak bekas pakai dari kapal atau 
bengkel, sampah biologis yang 
berbahaya (bio-hazardous) dan  
 

(iv) Pengelolaan limbah 
berbahaya dan beracun 
(B3) termasuk 
pengumpulan, 
pengangkutan, 
penimbunan, dan 
pemanfaatan limbah B3.  
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(v) Pengelolaan dan 
Pembuangan Sampah 
berbahaya 

38220 - PENGELOLAAN DAN 
PEMBUANGAN SAMPAH 
BERBAHAYA 
 

Kelompok ini mencakup usaha jasa 
kebersihan yang dikelola baik oleh 
pemerintah dan swasta, seperti 
pembuangan dan pengelolaan 
sampah padat atau sampah tidak 
padat yang berbahaya, mencakup 
sampah bahan peledak, oksidasi, 
bahan yang mudah terbakar, racun, 
iritan, karsinogenik, korosif atau 
mudah menginfeksi dan substansi 
dan preparat lainnya yang berbahaya 
untuk kesehatan manusia dan 
lingkungan.    Kegiatannya adalah 
usaha pengoperasian fasilitas untuk 
pembuangan sampah berbahaya, 
pengelolaan dan pembuangan 
binatang hidup atau mati yang 
beracun dan sampah terkontaminasi 
lainnya, pembakaran sampah 
berbahaya, pengelolaan, 
pembuangan dan penyimpanan 
sampah nuklir radioaktif , seperti 
pengelolaan dan pembuangan 
sampah radioaktif transisi, mencakup 
pembusukan pada masa/periode 
pembuangan sampah dan 
pembungkusan, penyiapan dan 
pengelolaan lainnya terhadap 
sampah nuklir untuk penyimpanan. 
 

 g. Kawasan Pariwisata; 
 

 

68120 - 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 
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tempat untuk keperluan administrasi 
usaha kawasan pariwisata. Misalnya 
Bali Tourism Development 
Corporation (BTDC), Tanjung Lesung, 
Lombok Tourism Development 
Corporation (LTDC). 
 

 h. Museum yang Dikelola oleh 
Swasta 

91022 - MUSEUM YANG DIKELOLA 
SWASTA 
 

 i. Informasi dan Komunikasi 
yang tidak terbatas pada: 

 
 

 Penyiaran Radio oleh 
Swasta 

60102 - PENYIARAN RADIO OLEH 
SWASTA 
 

Kelompok ini mencakup kegiatan 
dalam usaha penyelenggaraan siaran 
radio yang dikelola oleh swasta, 
seperti penyiaran sinyal suara 
melalui studio penyiaran radio dan 
fasilitas untuk transmisi 
pemograman sinyal suara kepada 
masyarakat atau pendengar; 
kegiatan jaringan radio, yaitu 
mengumpulkan dan mengirimkan 
program sinyal suara untuk para 
pendengar lewat udara, kabel atau 
satelit; kegiatan penyiaran radio 
lewat internet (stasiun radio 
internet); dan penyiaran data yang 
terintegrasi dengan penyiaran radio. 
Termasuk juga station relay 
(pemancar kembali) siaran radio. 
Kegiatan pemancaran radio dan 
televisi secara langsung atau 
pemancaran ulang yang didasarkan 
atas dasar balas jasa (fee) dan 
kontrak dimasukkan dalam kelompok 
61991. 
 

dengan memperhatikan 
ketentuan perundang-
undangan yang berlaku. 

dengan memperhatikan 
ketentuan perundang-
undangan yang berlaku. 

 

 


