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MATRIKS PERUBAHAN ANGGARAN DASAR 
PT Intiland Development Tbk 

No Kategori KBLI Judul Deskripsi 
2017 2020 2017 2020 Ketentuan Sebelumnya Usulan Perubahan 

1 E Pengelolaan Air, 
Pengelolaan Air Limbah, 
Pengelolaan dan Daur 
Ulang Sampah, dan 
Aktivitas Remediasi 

37011 37011 Pengumpulan Air 
Limbah Tidak 
Berbahaya 

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 (contoh: toilet portable, toilet 
pesawat, toilet kereta). 

Dihapuskan dari KBLI Perseroan. 

2 F Konstruksi 41011 41011 Konstruksi Gedung 
Tempat Tinggal 

Konstruksi 
Gedung Hunian 

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. 

Dihapuskan dari KBLI Perseroan. 

3 F Konstruksi 41012 41012 Konstruksi Gedung 
Perkantoran 

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. 

Dihapuskan dari KBLI Perseroan. 
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4 F Konstruksi 41013 41013 Konstruksi Gedung 
Industri 

Konstruksi 
Gedung 
Industri 

Kelompok ini mencakup usaha 
pembangunan gedung yang dipakai 
untuk industri, seperti pabrik dan 
bengkel kerja. Termasuk kegiatan 
perubahan dan renovasi gedung 
industri. 

Dihapuskan dari KBLI Perseroan. 

5 F Konstruksi 41014 41014 Konstruksi Gedung 
Perbelanjaan 

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. 

Dihapuskan dari KBLI Perseroan. 

6 F Konstruksi 42111 42101 Konstruksi Jalan 
Raya 

Konstruksi 
Bangunan Sipil 
Jalan 

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. 

Dihapuskan dari KBLI Perseroan. 

7 F Konstruksi 42112 42102 Konstruksi 
Jembatan dan Jalan 
Layang 

Konstruksi 
Bangunan Sipil 
Jembatan, 
Jalan Layang, 
Fly Over, dan 
Underpass 

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. 

Dihapuskan dari KBLI Perseroan. 

8 F Konstruksi 42212 42202 Konstruksi 
Bangunan 
Pengolahan, 
Penyaluran dan 
Penampungan Air 

Konstruksi 
Bangunan Sipil 
Pengolahan Air 
Bersih 

Kelompok ini mencakup usaha 
pembangunan, pemeliharaan dan 
perbaikan bangunan penyadap dan 
penyalur air baku, bangunan 
pengolahan air baku, bangunan 
menara air dan reservoir air, jaringan 

Dihapuskan dari KBLI Perseroan. 
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Minum, Air Limbah 
dan Drainase 

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. 

 F Konstruksi 42919 42919 Konstruksi 
Bangunan 
Pelabuhan Bukan 
Perikanan 

Konstruksi 
Bangunan 
Pelabuhan 
Bukan 
Perikanan 

Kelompok ini mencakup usaha 
pembangunan, pemeliharaan dan 
perbaikan dermaga, sarana 
pelabuhan, penahan gelombang 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. 

Dihapuskan dari KBLI Perseroan. 

 F Konstruksi 42919 42919 Konstruksi 
Bangunan Sipil 
Lainnya YTDL 

Konstruksi 
Bangunan Sipil 
Lainnya YTDL 

Kelompok ini mencakup usaha 
pembangunan, pemeliharaan dan 
perbaikan bangunan sipil lainnya 
yang belum tercakup dalam 
kelompok 42901 s.d. 42905, seperti 
pembangunan lapangan olahraga 
dan fasilitas olahraga di luar ruangan, 
lapangan parkir dan sarana 
lingkungan pemukiman (di luar 
gedung) lainnya. Termasuk 
pembagian lahan dengan 
pengembangannya (misalnya 
penambahan jalan, prasarana umum 
dan lain-lain). 

Dihapuskan dari KBLI Perseroan. 

 F Konstruksi 43120 43120 Penyiapan Lahan Penyiapan 
Lahan 

Kelompok ini 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, 

Dihapuskan dari KBLI Perseroan. 
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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 
(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. 

 F Konstruksi 43211 43211 Instalasi Listrik Instalasi Listrik Kelompok ini 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. 
Pemasangan tiang listrik dimasukkan 
dalam kelompok 42213. 

Dihapuskan dari KBLI Perseroan. 

 F Konstruksi 43212 43212 Instalasi 
Telekomunikasi 

Instalasi 
Telekomunikasi 

Kelompok ini 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 

Dihapuskan dari KBLI Perseroan. 
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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. 

 F Konstruksi 43217 43213 Instalasi 
Elektronika 

Instalasi 
Elektronika 

Kelompok ini 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. 

Dihapuskan dari KBLI Perseroan. 

 F Konstruksi 43221 43221 Instalasi Saluran Air 
(Plambing) 

Instalasi 
Saluran Air 
(Plambing) 

Kelompok ini 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. 

Dihapuskan dari KBLI Perseroan. 

 F Konstruksi 43223 43223 Instalasi Minyak 
dan Gas 

Instalasi 
Minyak dan Gas 

Kelompok ini 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. 

Dihapuskan dari KBLI Perseroan. 

 F Konstruksi 43224 43224 Instalasi Pendingin 
dan Ventilasi Udara 

Instalasi 
Pendingin dan 
Ventilasi Udara 

Kelompok ini mencakup kegiatan 
khusus pemasangan dan 
pemeliharaan sarana pendingin 
udara (Air Conditioner/AC) pada 
bangunan gedung baik untuk tempat 
tinggal maupun bukan tempat 
tinggal. 

Dihapuskan dari KBLI Perseroan. 

 F Konstruksi 43291 43291 Instalasi Mekanikal Instalasi 
Mekanikal 

Kelompok ini mencakup kegiatan 
pemasangan dan pemeliharaan 
instalasi mekanikal pada bangunan 
gedung, seperti lift, tangga berjalan 
(eskalator), ban berjalan (conveyor), 
gondola dan pintu otomatis. 

Dihapuskan dari KBLI Perseroan. 
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9 F Konstruksi 43299 43299 Instalasi Konstruksi 
Lainnya YTDL 

Instalasi 
Konstruksi 
Lainnya YTDL 

Kelompok ini mencakup kegiatan 
pemasangan instalasi gedung lainnya 
dan kegiatan pemasangan, 
pemeliharaan dan perbaikan instalasi 
bangunan sipil lainnya YTDL. 

Dihapuskan dari KBLI Perseroan. 

10 F Konstruksi 43304 43304 Dekorasi Interior Dekorasi 
Interior 

Kelompok ini 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 
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. 

Dihapuskan dari KBLI Perseroan. 

11 G Perdagangan Besar dan 
Eceran; Reparasi dan 
Perawatan Mobil dan 
Sepeda Motor 

46100 46100 Perdagangan Besar 
Atas Dasar Balas 
Jasa (FEE) atau 
Kontrak 

Perdagangan 
Besar Atas 
Dasar Balas 

Kelompok ini mencakup usaha agen 
yang menerima komisi, perantara 
(makelar), pelelangan, dan pedagang 
besar lainnya yang 

Dihapuskan dari KBLI Perseroan. 
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Jasa (FEE) atau 
Kontrak 

memperdagangkan barang-barang di 
dalam negeri, luar negeri atas nama 
pihak lain. Kegiatannya antara lain 
agen komisi, broker barang dan 
seluruh perdagangan besar lainnya 
yang menjual atas nama dan 
tanggungan pihak lain; kegiatan yang 
terlibat dalam penjualan dan 
pembelian bersama atau melakukan 
transaksi atas nama perusahaan, 
termasuk melalui internet; dan agen 
yang terlibat dalam perdagangan 
seperti bahan baku pertanian, 
binatang hidup; bahan baku tekstil 
dan barang setengah jadi; bahan 
bakar, bijih-bijihan, logam dan 
industri kimia, termasuk pupuk; 
makanan, minuman dan tembakau; 
tekstil, pakaian, bulu, alas kaki dan 
barang dari kulit; kayu-kayuan dan 
bahan bangunan; mesin, termasuk 
mesin kantor dan komputer, 
perlengkapan industri, kapal, 
pesawat; furnitur, barang keperluan 
rumah tangga dan perangkat keras; 
kegiatan perdagangan besar rumah 
pelelangan. Tidak termasuk kegiatan 
perdagangan besar mobil dan sepeda 
motor, dimasukkan dalam golongan 
451 s.d. 454. 

12 H Pengangkutan dan 
Pergudangan 

52215 52215 Aktivitas 
Perparkiran Di Luar 
Badan Jalan (Off 
Street Parking) 

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, rumahsakit dan jasa 
perpakiran di luar badan jalan 
lainnya. 

Dihapuskan dari KBLI Perseroan. 

13 L Real Estat 68110 68111 Real Estat yang 
Dimiliki Sendiri 
atau Disewa 

Real Estat yang 
Dimiliki Sendiri 
atau Disewa 

Kelompok ini mencakup usaha 
pembelian, penjualan, persewaan 
dan pengoperasian real estat baik 
yang dimiliki sendiri maupun disewa, 

Kelompok ini mencakup usaha 
pembelian, penjualan, persewaan 
dan pengoperasian real estat baik 
yang dimiliki sendiri maupun 
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seperti bangunan apartemen, 
bangunan tempat tinggal dan 
bangunan bukan tempat tinggal 
(seperti tempat pameran, fasilitas 
penyimpanan pribadi/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 tempat 
tinggal untuk rumah yang bisa 
dipindah-pindah. 

disewa, seperti bangunan 
apartemen, bangunan hunian dan 
non hunian (seperti 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 
untuk rumah yang bisa dipindah-
pindah. 

 L Real Estat 68200 68200 Real Estat Atas 
Dasar Balas Jasa 
(FEE) atau Kontrak 

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. 

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. 

14 M Aktivitas Profesional, 
Ilmiah dan Teknis 

70209 70209 Aktivitas Konsultasi 
Manajemen 
Lainnya 

Aktivitas 
Konsultasi 
Manajemen 
Lainnya 

Kelompok ini mencakup ketentuan 
bantuan nasihat, bimbingan dan 
operasional usaha dan permasalahan 
organisasi dan manajemen lainnya, 
seperti perencanaan strategi dan 
organisasi; keputusan berkaitan 
dengan keuangan; tujuan dan 
kebijakan pemasaran; perencanaan, 
praktik dan kebijakan sumber daya 

Kelompok ini mencakup ketentuan 
bantuan nasihat, bimbingan dan 
operasional usaha dan 
permasalahan organisasi dan 
manajemen lainnya, seperti 
perencanaan strategi dan 
organisasi; keputusan berkaitan 
dengan keuangan; tujuan dan 
kebijakan pemasaran; 
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manusia; perencanaan penjadwalan 
dan pengontrolan produksi. 
Penyediaan jasa usaha ini dapat 
mencakup bantuan nasihat, 
bimbingan dan operasional berbagai 
fungsi manajemen, konsultasi 
manajemen olah agronomist dan 
agricultural economis pada bidang 
pertanian dan sejenisnya, rancangan 
dari metode dan prosedur akuntansi, 
program akuntansi biaya, prosedur 
pengawasan anggaran belanja, 
pemberian nasihat dan bantuan 
untuk usaha dan pelayanan 
masyarakat dalam perencanaan, 
pengorganisasian, efisiensi dan 
pengawasan, informasi manajemen 
dan lain-lain.  

perencanaan, praktik dan 
kebijakan sumber daya manusia; 
perencanaan penjadwalan dan 
pengontrolan produksi. 
Penyediaan jasa usaha ini dapat 
mencakup bantuan nasihat, 
bimbingan dan operasional 
berbagai fungsi manajemen, 
konsultasi manajemen olah 
agronomist dan agricultural 
economis pada bidang pertanian 
dan sejenisnya, rancangan dari 
metode dan prosedur akuntansi, 
program akuntansi biaya, prosedur 
pengawasan anggaran belanja, 
pemberian nasihat dan bantuan 
untuk usaha dan pelayanan 
masyarakat dalam perencanaan, 
pengorganisasian, efisiensi dan 
pengawasan, informasi 
manajemen dan lain-lain. 
Termasuk jasa pelayanan studi 
investasi infrastruktur. 

15 M Aktivitas Profesional, 
Ilmiah dan Teknis 

71101 71101 Aktivitas Arsitektur Aktivitas 
Arsitektur 

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. 

Dihapuskan dari KBLI Perseroan. 

16 M Aktivitas Profesional, 
Ilmiah dan Teknis 

71102 71102 Aktivitas 
Keinsinyuran dan 
Konsultasi Teknis 
YBDI 

Aktivitas 
Keinsinyuran 
dan Konsultasi 
Teknis YBDI 

Kelompok ini mencakup ketentuan 
bantuan nasihat, bimbingan dan 
operasional usaha dan permasalahan 
organisasi dan manajemen lainnya, 
seperti perencanaan strategi dan 
organisasi; keputusan berkaitan 
dengan keuangan; tujuan dan 
kebijakan pemasaran; perencanaan, 

Dihapuskan dari KBLI Perseroan. 
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praktik dan kebijakan sumber daya 
manusia; perencanaan penjadwalan 
dan pengontrolan produksi. 
Penyediaan jasa usaha ini dapat 
mencakup bantuan nasihat, 
bimbingan dan operasional berbagai 
fungsi manajemen, konsultasi 
manajemen olah agronomist dan 
agricultural economis pada bidang 
pertanian dan sejenisnya, rancangan 
dari metode dan prosedur akuntansi, 
program akuntansi biaya, prosedur 
pengawasan anggaran belanja, 
pemberian nasihat dan bantuan 
untuk usaha dan pelayanan 
masyarakat dalam perencanaan, 
pengorganisasian, efisiensi dan 
pengawasan, informasi manajemen 
dan lain-lain. 

17 M Aktivitas Profesional, 
Ilmiah dan Teknis 

74100 74120 Aktivitas 
Perancangan 
Khusus 

Aktivitas 
Desain Interior 

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. 

Dihapuskan dari KBLI Perseroan. 

18 M Aktivitas Profesional, 
Ilmiah dan Teknis 

74902 74130 Aktivitas Konsultasi 
Bisnis dan Broker 
Bisnis 

Aktvitas Desain 
Komunikasi 
Visual/Desain 
Grafis 

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 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 

Dihapuskan dari KBLI Perseroan. 
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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. 

19 N. Aktivitas Penyewaan 
dan Sewa Guna Usaha 
Tanpa Hak Opsi, 
Ketenagakerjaan, Agen 
Perjalanan dan 
Penunjang Usaha Lainnya 

77400 77400 Sewa Guna Usaha 
Tanpa Hak Opsi 
Aset Non Finansial, 
Bukan Karya Hak 
Cipta 

Sewa Guna 
Usaha Tanpa 
Hak Opsi 
Intelektual 
Properti, Bukan 
Karya Hak 
Cipta 

Kelompok ini mencakup usaha yang 
kegiatan memperbolehkan pihak lain 
menggunakan aset non finansial di 
mana pembayaran royalti atau balas 
jasa lisensi yang dibayar ke pemegang 
aset. Penggunaan aset tersebut dapat 
berbagai macam bentuk, seperti izin 
reproduksi, digunakan dalam proses 
atau produksi berikut, pengoperasian 
bisnis di bawah sistem waralaba dan 
lain-lain. Pemilik aset non finansial 
dapat sekaligus pembuatnya atau 
juga bukan. kegiatan yang dicakup 
meliputi sewa guna usaha tanpa hak 
opsi (operational leasing) aset non 
finansial yang tak berwujud (bukan 
karya/hak cipta seperti buku atau 
piranti lunak) dan penerimaan royalti 
atau balas jasa lisensi untuk 
penggunaan, seperti entitas yang 
dipatenkan, trade mark dan service 
mark, brand name, hak eksplorasi 
barang tambang/mineral, perjanjian 
franchise/waralaba dan aset non 
finansial yang tak berwujud lainnya. 

Kelompok ini mencakup usaha 
yang kegiatan memperbolehkan 
pihak lain menggunakan aset non 
finansial di mana pembayaran 
royalti atau balas jasa lisensi yang 
dibayar ke pemegang aset. 
Penggunaan aset tersebut dapat 
berbagai macam bentuk, seperti 
izin reproduksi, digunakan dalam 
proses atau produksi berikut, 
pengoperasian bisnis di bawah 
sistem waralaba dan lain-lain. 
Pemilik intelektual properti dapat 
sekaligus pembuatnya atau juga 
bukan. kegiatan yang dicakup 
meliputi sewa guna usaha tanpa 
hak opsi (operational leasing) 
intelektual properti yang tak 
berwujud (bukan karya/hak cipta 
seperti buku atau piranti lunak) 
dan penerimaan royalti atau balas 
jasa lisensi untuk penggunaan, 
seperti entitas yang dipatenkan, 
trade mark dan service mark, brand 
name, hak eksplorasi barang 
tambang/mineral, perjanjian 
franchise/waralaba dan 
intelektual properti yang tak 
berwujud lainnya. 

mailto:info@intiland.com
http://www.intiland.com/


 
 

 
PT Intiland Development Tbk Intiland Tower Penthouse Floor Jl. Jendral Sudirman 32 Jakarta 10220 Indonesia  

T +62-21/570 1912, 570 8088 F +62-21/570 0014, 570 0015 E info@intiland.com www.intiland.com 

20 N. Aktivitas Penyewaan 
dan Sewa Guna Usaha 
Tanpa Hak Opsi, 
Ketenagakerjaan, Agen 
Perjalanan dan 
Penunjang Usaha Lainnya 

80200 80200 Aktivitas Jasa 
Sistem Keamanan 

Aktivitas Jasa 
Sistem 
Keamanan 

Kelompok ini mencakup kegiatan jasa 
sistem keamanan, seperti 
pengawasan sistem tanda bahaya 
keamanan elektronik, seperti tanda 
bahaya kebakaran dan pencurian, 
termasuk pemeliharaannya; 
pemasangan, perbaikan, 
pembangunan kembali dan 
pengaturan perlengkapan kunci 
mekanik atau elektronik, ruangan 
besi dan peti besi. Kegiatan 
penjualan, pemasangan dan 
perbaikan dari sistem keamanan, 
perlengkapan kunci mekanik atau 
elektronik, ruangan besi dan peti besi, 
jika menjadi satu kesatuan dengan 
pengoperasiannya tercakup pada 
kelompok ini. Jika tidak dimasukkan 
pada klasifikasi yang bersesuaian. 

Dihapuskan dari KBLI Perseroan. 

21 N. Aktivitas Penyewaan 
dan Sewa Guna Usaha 
Tanpa Hak Opsi, 
Ketenagakerjaan, Agen 
Perjalanan dan 
Penunjang Usaha Lainnya 

81210 81210 Aktivitas 
Kebersihan Umum 
Bangunan 

Aktivitas 
Kebersihan 
Umum 
Bangunan 

Kelompok ini mencakup kegiatan 
penyedia jasa kebersihan bermacam 
jenis gedung milik 
perusahaan/lembaga/badan/instansi 
pemerintah atau swasta, seperti 
gedung perkantoran, pabrik, 
pertokoan, balai pertemuan dan 
gedung sekolah, termasuk jasa 
kebersihan interior gedung-gedung 
tersebut, seperti pembersihan lantai, 
dinding, furnitur, jendela, ventilasi 
dan unit exhaust. Pencucian karpet 
dan permadani serta pembersihan 
gorden dimasukkan dalam kelompok 
96200. Kegiatan jasa kebersihan 
gedung yang dilakukan oleh pekerja 
yang melayani rumah tangga 
dimasukkan dalam kelompok 97000. 

Dihapuskan dari KBLI Perseroan. 

22 N. Aktivitas Penyewaan 
dan Sewa Guna Usaha 
Tanpa Hak Opsi, 
Ketenagakerjaan, Agen 

81290 81290 Aktivitas 
Kebersihan Umum 
Bangunan 
Aktivitas 
Kebersihan 

Aktivitas 
Kebersihan 
Umum 
Bangunan 

Kelompok ini mencakup Kegiatan 
penyedia jasa pembersihan eksterior 
dari semua jenis bangunan, termasuk 
kantor, pabrik, toko, lembaga dan 
tempat bisnis dan profesional lainnya 

Dihapuskan dari KBLI Perseroan. 
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Perjalanan dan 
Penunjang Usaha Lainnya 

Bangunan dan 
Industri Lainnya 

Aktivitas 
Kebersihan 
Bangunan dan 
Industri 
Lainnya 

serta bangunan untuk tempat tinggal 
atau pemukiman multi unit, kegiatan 
pembersihan khusus dari bangunan 
seperti pembersihan jendela, cerbong 
asap dan tungku atau perapian, 
kompor, tungku bakar, tempat 
pembakaran sampah, ketel atau alat 
perebus, pipa atau saluran ventilasi, 
pembuangan gas atau uap, jasa 
pembersihan dan pemeliharaan 
kolam renang, jasa pembersihan 
mesin industri, jasa pembersihan 
kereta, bus, pesawat terbang dan 
lain-lain, jasa pembersihan bagian 
dalam kapal dan truk tanker , jasa 
pembasmian dan pemusnahan hama, 
jasa pembersihan jalan dan 
pembersihan salju dan es, dan jasa 
pembersihan bangunan dan industri 
lainnya. 

23 R 
Kesenian, Hiburan dan 
Bekreasi 

93210 93211 Aktivitas Taman 
Bertema atau 
Taman Hiburan 

Taman 
Rekreasi 

Kelompok ini mencakup kegiatan 
taman bertema atau taman hiburan. 
Kegiatannya mencakup 
pengoperasian berbagai macam 
atraksi seperti permainan 
menggunakan mekanik, permainan 
menggunakan air, permainan 
pertunjukan, pameran dengan tema 
tertentu dan lapangan piknik. 
Misalnya Taman Bertema Dunia 
Fantasi, Atlantis, Jungle, Water Boom 
dan sejenisnya. 

Dihapuskan dari KBLI Perseroan. 
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