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H. PENGANGKUTAN DAN PERGUDANGAN  

Kategori ini mencakup penyediaan angkutan penumpang atau barang, baik yang berjadwal maupun tidak, 

dengan menggunakan jalan rel, saluran pipa, darat, perairan atau udara dan kegiatan yang berhubungan 

dengan itu seperti fasilitas terminal dan parkir, penanganan kargo/bongkar muat barang, pergudangan dan 

lain-lain. Termasuk dalam kategori ini penyewaan alat angkutan dengan pengemudi atau operator, juga 

kegiatan pos dan kurir.  

 

Kategori ini tidak mencakup pemeliharaan dan perbaikan kendaraan bermotor dan alat angkutan lainnya 

(lihat subgolongan 4520 dan 3315), konstruksi, pemeliharaan dan perbaikan jalan, rel, pelabuhan, lapangan 

udara (lihat subgolongan 4210 dan 4291), serta penyewaan alat angkutan tanpa pengemudi atau operator 

(lihat subgolongan 7710 dan 7731) 

 

49110    ANGKUTAN JALAN REL UNTUK PENUMPANG 

Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang antarkota dengan kereta. Termasuk 

pengoperasian kereta tidur atau kereta makan sebagai operasi yang terpadu dari perusahaan kereta api. 

Kelompok ini tidak mencakup angkutan kereta untuk penumpang perkotaan (49441). 

 

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 

penggalian (termasuk bahan bakar minyak, minyak bumi, hasil olahan, LPG, LNG dan CNG), angkutan barang 

berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, serta industri dan lainnya. 

 

49211    ANGKUTAN BUS ANTARKOTA ANTARPROVINSI (AKAP) 

Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan dengan menggunakan kendaraan bermotor bus umum tingkat, 

maxi, besar, sedang, dan/atau kecil berdasarkan jadwal tertentu dan dalam trayek AKAP yang ditetapkan. 

 

49212    ANGKUTAN BUS PERBATASAN 

Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan pada kabupaten/kota yang berbatasan langsung 

menggunakan kendaraan bermotor bus umum tingkat, maxi, besar, sedang, dan/atau kecil dan belum 

terlayani dalam trayek AKAP/AKDP. 
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49213    ANGKUTAN BUS ANTARKOTA DALAM PROVINSI (AKDP) 

Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan dengan menggunakan mobil bus umum tingkat, maxi, besar, 

dan/atau sedang dengan jadwal dan dalam trayek AKDP yang ditetapkan. 

 

49214    ANGKUTAN BUS KOTA 

Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kota atau 

wilayah ibu kota kabupaten atau dalam daerah khusus ibu kota dengan menggunakan mobil bus umum (bus 

besar/sedang) yang terikat dalam trayek. 

 

49215    ANGKUTAN BUS LINTAS BATAS NEGARA 

Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan dari satu kota ke kota lain yang melewati batas negara dengan 

menggunakan mobil bus umum (besar/sedang) yang terikat dalam trayek. 

 

49216    ANGKUTAN BUS KHUSUS 

Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap, 

meliputi angkutan antar jemput, angkutan karyawan, angkutan permukiman dan angkutan pemadu moda 

menggunakan mobil bus umum (besar/sedang). Termasuk pengoperasian shuttle bus. 

 

49219    ANGKUTAN BUS DALAM TRAYEK LAINNYA 

Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang yang menggunakan bus dalam trayek lainnya yang 

tidak diklasifikasikan di tempat lain, seperti pengoperasian angkutan bus dengan jurusan kota ke bandara 

atau kota ke stasiun. 

 

49221    ANGKUTAN BUS PARIWISATA 

Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang dengan menggunakan kendaraan bus umum 

untuk keperluan pariwisata atau keperluan lain di luar pelayanan angkutan dalam trayek, seperti untuk 

keperluan perjalanan wisata perorangan atau kelompok menggunakan mobil bus umum kecil, sedang, besar, 

maxi, tempel, dan tingkat. 

 

49229    ANGKUTAN BUS TIDAK DALAM TRAYEK LAINNYA 

Kelompok ini mencakup angkutan darat bus tidak dalam trayek, selain angkutan bus pariwisata, seperti 

angkutan bus carter, ekskursi, dan angkutan bus berkala lainnya. 

 

49300    ANGKUTAN MELALUI SALURAN PIPA 

Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan minyak dan gas bumi (minyak bumi, bahan bakar minyak, hasil 

olahan dan gas bumi), cairan, air, lumpur, dan komoditas lainnya dari tempat pembuat (produsen) ke 

tempat pemakai (konsumen) dengan saluran pipa atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak. Termasuk 

pengoperasian gardu pompa. 
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49411    ANGKUTAN PERBATASAN BUKAN BUS, DALAM TRAYEK 

Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan orang pada kabupaten/kota yang berbatasan langsung 

menggunakan kendaraan bermotor bukan bus 

dan belum terlayani dalam trayek AKAP/AKDP. 

 

49412    ANGKUTAN ANTARKOTA DALAM PROVINSI (AKDP) BUKAN BUS, DALAM TRAYEK 

Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan orang dengan menggunakan 

kendaraan bermotor bukan bus dengan jadwal dan dalam trayek AKDP 

yang ditetapkan. 

 

49413    ANGKUTAN PERKOTAAN BUKAN BUS, DALAM TRAYEK 

Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan orang dari satu tempat ke tempat lain dalam kawasan 

perkotaan dengan menggunakan kendaraan bermotor bukan bus yang terikat dalam trayek. 

 

49414    ANGKUTAN PERDESAAN BUKAN BUS, DALAM TRAYEK 

Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang dari satu tempat ke tempat lain dalam satu 

daerah kabupaten, yang tidak bersinggungan dengan trayek angkutan perkotaan, dengan menggunakan 

kendaraan bermotor bukan bus yang terikat dalam trayek. 

 

49415    ANGKUTAN DARAT KHUSUS BUKAN BUS 

Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap, 

meliputi angkutan permukiman dan angkutan pemadu moda menggunakan kendaraan bermotor bukan bus. 

 

49419    ANGKUTAN DARAT BUKAN BUS UNTUK PENUMPANG LAINNYA, DALAM TRAYEK 

Kelompok ini mencakup pengangkutan darat untuk penumpang lainnya melalui sistem angkutan perkotaan 

atau perdesaan. Angkutan tersebut dalam trayek melalui rute normal dan menaikkan dan menurunkan 

penumpang pada tempat dan waktu yang tepat. 

 

49421    ANGKUTAN TAKSI 

Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang dengan menggunakan mobil penumpang yang 

diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu, dengan 

wilayah operasi terbatas. 

 

49422    ANGKUTAN SEWA 

Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang dengan menggunakan mobil penumpang umum 

yang melayani angkutan dari pintu ke pintu, dalam wilayah operasi yang tidak dibatasi oleh wilayah 

administratif dan tarif berdasarkan kesepakatan antara pengguna dengan penyedia angkutan. Termasuk 

layanan carter, ekskursi, dan angkutan carter musiman lainnya serta penyewaan mobil atau angkutan 

pribadi lainnya dengan sopir. Kelompok ini juga mencakup angkutan sewa bajaj, kancil, bentor dan lain-lain. 

Kelompok ini tidak mencakup angkutan taksi (49421) dan angkutan ojek motor (49424). 



 
 

 

H .  P E N G A N G K U T A N  D A N  P E R G U D A N G A N | 4 
 

 

49423    ANGKUTAN TIDAK BERMOTOR UNTUK PENUMPANG 

Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang dengan kendaraan tidak bermotor, seperti 

angkutan delman/bendi/andong/dokar, becak dan sepeda. Kelompok ini tidak mencakup angkutan tidak 

bermotor untuk penumpang di kawasan wisata (49425). 

 

49424    ANGKUTAN OJEK MOTOR 

Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang dengan kendaraan bermotor roda dua seperti 

ojek sepeda motor dan ojek online. 

 

49425    ANGKUTAN DARAT WISATA 

Kelompok ini mencakup pengoperasian angkutan darat berupa kendaraan bermotor maupun tidak 

bermotor di destinasi/kawasan pariwisata. 

 

49426    ANGKUTAN SEWA KHUSUS 

Kelompok ini mencakup usaha pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan pengemudi, menggunakan 

kendaraan bermotor umum (sedan/bukan sedan), memiliki wilayah operasi dalam wilayah perkotaan, dari 

dan ke bandar udara, pelabuhan, atau simpul transportasi lainnya serta pemesanan menggunakan aplikasi 

berbasis teknologi informasi, dengan besaran tarif tercantum dalam aplikasi. Kelompok ini tidak mencakup 

angkutan taksi (49421) dan angkutan ojek motor (49424). 

 

49429    ANGKUTAN DARAT LAINNYA UNTUK PENUMPANG 

Kelompok ini mencakup pengoperasian angkutan darat lainnya untuk penumpang, seperti usaha angkutan 

antar jemput, angkutan karyawan, angkutan pemukiman dan angkutan pemadu moda menggunakan 

kendaraan bermotor bukan bus. 

 

49431    ANGKUTAN BERMOTOR UNTUK BARANG UMUM 

Kelompok ini mencakup operasional angkutan barang dengan kendaraan bermotor dan dapat mengangkut 

lebih dari satu jenis barang, seperti angkutan dengan truk, pick up, bak terbuka dan bak tertutup (box). 

 

49432    ANGKUTAN BERMOTOR UNTUK BARANG KHUSUS 

Kelompok ini mencakup operasional angkutan barang dengan kendaraan bermotor untuk barang yang 

secara khusus mengangkut satu jenis barang, seperti angkutan bahan bakar minyak, minyak bumi, hasil 

olahan, LPG, 

LNG dan CNG, angkutan barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, angkutan barang alat-alat 

berat, angkutan peti kemas, angkutan tumbuhan hidup, angkutan hewan hidup dan pengangkutan 

kendaraan bermotor. 

 

49433    ANGKUTAN TIDAK BERMOTOR UNTUK BARANG UMUM 
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Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang dengan kendaraan tidak bermotor, seperti gerobak, 

pedati dan hewan/ternak beban. 

 

49441    ANGKUTAN JALAN REL PERKOTAAN 

Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang dengan berbagai moda angkutan jalan rel 

perkotaan, seperti trem, monorel, kereta listrik, kereta bawah tanah, kereta layang dan lain-lain. Mencakup 

juga pengoperasian kereta gantung, kereta api bukit, kereta kabel (gondola) 

dan lainnya apabila merupakan bagian dari sistem trayek perkotaan. Termasuk angkutan rel dengan jurusan 

kota ke bandara atau kota ke stasiun. 

 

49442    ANGKUTAN JALAN REL WISATA 

Kelompok ini mencakup pengoperasian kereta yang menggunakan jalur khusus untuk wisata seperti 

angkutan jalan rel di kawasan wisata, seperti kereta wisata mak itam di Sumatera Barat, kereta wisata danau 

Singkarak Sumatera Barat, kereta wisata lori Kaliraga Jawa Timur, kereta wisata Ambawara Jawa Tengah. 

 

4945       ANGKUTAN JALAN REL LAINNYA 

Subgolongan ini mencakup pengoperasian kereta gantung, kereta api bukit, kereta kabel (gondola) dan 

lainnya apabila merupakan bukan bagian dari sistem trayek perkotaan. 

 

49450    ANGKUTAN JALAN REL LAINNYA 

Kelompok ini mencakup pengoperasian kereta gantung, kereta api bukit, kereta kabel (gondola) dan lainnya 

apabila merupakan bukan bagian dari sistem trayek perkotaan. 

 

50111    ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI LINER DAN TRAMPER UNTUK PENUMPANG 

Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang melalui laut dengan menggunakan kapal laut 

antarpelabuhan dalam negeri dengan pelayanan angkutan laut yang dilakukan dengan trayek secara tetap 

dan teratur (liner) dengan berjadwal dan menyebutkan pelabuhan singgah, atau trayek tidak tetap dan tidak 

teratur (tramper). Termasuk kegiatan kapal penumpang yang dioperasikan perusahaan pemerintah dan 

swasta lainnya, serta usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya. 

 

50112    ANGKUTAN LAUT PERAIRAN PELABUHAN DALAM NEGERI UNTUK PENUMPANG 

Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang melalui laut pada pelabuhan-pelabuhan yang 

belum memiliki fasilitas lengkap, dengan menggunakan angkutan perairan pelabuhan (rede transport) 

sebagai penghubung dari dermaga (pelabuhan) ke kapal atau sebaliknya, dari kapal utama ke kapal lainnya 

di perairan pelabuhan atau sebaliknya, dan/atau dari dermaga dan/atau kapal ke bangunan/instalasi di 

perairan laut atau sebaliknya. 

 

50113    ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI UNTUK WISATA 

Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan untuk wisata atau untuk rekreasi di laut, dan/atau wisata 

bahari. Termasuk usaha penyewaan angkutan laut berikut operatornya. 



 
 

 

H .  P E N G A N G K U T A N  D A N  P E R G U D A N G A N | 6 
 

 

50114    ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI PERINTIS UNTUK PENUMPANG Kelompok ini mencakup usaha 

angkutan laut untuk penumpang yang menghubungkan daerah-daerah terpencil serta daerah yang potensial 

namun belum berkembang serta belum menguntungkan untuk dilayari secara komersial ke daerah-daerah 

yang telah berkembang. Kegiatan angkutan laut perintis dengan trayek tetap dan teratur (liner) serta 

penempatan kapalnya untuk mendorong pengembangan daerah terpencil. Termasuk usaha persewaan 

angkutan laut berikut operatornya. 

 

50121    ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI LINER DAN TRAMPER UNTUK PENUMPANG Kelompok ini mencakup 

usaha pengangkutan penumpang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antarpelabuhan di Indonesia 

dengan pelabuhan di luar negeri dengan melayari trayek secara tetap dan teratur (liner) dengan berjadwal, 

atau trayek tidak tetap dan tidak teratur (tramper). Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut 

operatornya. 

 

50122    ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI UNTUK WISATA 

Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan wisatawan melalui laut dengan menggunakan kapal laut 

wisata antara pelabuhan di Indonesia dan pelabuhan di luar negeri. Termasuk usaha penyewaan angkutan 

laut berikut operatornya. 

 

50131    ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI UNTUK BARANG UMUM 

Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang umum melalui laut dengan menggunakan kapal laut 

antarpelabuhan dalam negeri dengan melayari trayek secara tetap dan teratur (liner) dengan berjadwal, 

atau trayek tidak tetap dan tidak teratur (tramper). Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut 

operatornya. 

 

50132    ANGKUTAN LAUT PERAIRAN PELABUHAN DALAM NEGERI UNTUK BARANG Kelompok ini mencakup 

usaha pengangkutan barang melalui laut pada pelabuhan-pelabuhan yang belum memiliki fasilitas lengkap, 

dengan menggunakan angkutan perairan pelabuhan (rede transport) sebagai penghubung dari dermaga 

(pelabuhan) ke kapal atau sebaliknya, dari kapal utama ke kapal lainnya di perairan pelabuhan atau 

sebaliknya, dan/atau dari dermaga dan/atau kapal ke bangunan/instalasi di perairan laut atau sebaliknya. 

 

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, seperti angkutan barang berbahaya, limbah bahan 

berbahaya dan beracun, bahan bakar minyak, minyak bumi, hasil olahan, LPG, LNG dan CNG, ikan dan 

sejenisnya. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya. 

 

50134    ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI PERINTIS UNTUK BARANG Kelompok ini mencakup usaha 

angkutan laut untuk barang yang menghubungkan daerah-daerah terpencil serta daerah yang potensial 

namun belum berkembang serta belum menguntungkan untuk dilayari secara komersial ke daerah-daerah 
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yang telah berkembang. Kegiatan angkutan laut perintis ditetapkan dengan trayek tetap dan teratur atau 

liner serta penempatan kapalnya untuk mendorong pengembangan daerah terpencil. Termasuk usaha 

persewaan angkutan laut berikut operatornya. 

 

50135    ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI PELAYARAN RAKYAT 

Kelompok ini mencakup usaha angkutan laut yang ditujukan untuk mengangkut barang dan/atau hewan 

dengan menggunakan kapal layar, kapal motor tradisional dan kapal motor dengan ukuran tertentu. 

Perusahaan pelayaran rakyat merupakan perusahaan angkutan laut berbadan hukum Indonesia. Termasuk 

usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya. 

 

50141    ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI UNTUK BARANG UMUM 

Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang melalui laut dengan menggunakan kapal laut 

antarpelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri dengan melayari trayek secara tetap dan 

teratur (liner) dengan berjadwal, atau trayek tidak tetap dan tidak teratur (tramper). Termasuk usaha 

persewaan angkutan laut berikut operatornya. 

 

50142    ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI UNTUK BARANG KHUSUS 

Kelompok ini mencakup usaha angkutan laut internasional untuk barang khusus, contohnya angkutan 

barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, termasuk ikan dan sejenisnya. Angkutan laut 

khusus dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia dengan kondisi dan persyaratan kapalnya 

disesuaikan dengan jenis kegiatan usaha pokoknya serta untuk melayani trayek tidak tetap dan tidak teratur 

atau tramper antarpelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri. Termasuk usaha persewaan 

angkutan laut berikut operatornya. 

 

50143    ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI PELAYARAN RAKYAT 

Kelompok ini mencakup usaha angkutan laut yang ditujukan untuk mengangkut barang dan/atau hewan 

dengan menggunakan kapal layar, kapal motor tradisional dan kapal motor dengan ukuran tertentu 

antarpelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri. Perusahaan pelayaran rakyat merupakan 

perusahaan angkutan laut berbadan hukum Indonesia. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut 

operatornya. 

 

50211    ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU LINER (TRAYEK TETAP DAN TERATUR) UNTUK PENUMPANG 

Kelompok ini mencakup usaha angkutan penumpang pada sungai dan danau yang dilakukan dalam jaringan 

trayek secara tetap dan teratur, dengan jadwal tetap dan berjadwal. Menurut jenisnya terdiri dari pelayanan 

angkutan dalam kabupaten/kota, pelayanan angkutan antarkabupaten/kota 

dalam provinsi dan pelayanan lintas batas antarnegara dan antarprovinsi. 

 

50212    ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU TRAMPER (TRAYEK TIDAK TETAP DAN TIDAK TERATUR) UNTUK 

PENUMPANG 

Kelompok ini mencakup usaha angkutan penumpang pada sungai dan 
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danau dengan trayek yang tidak tetap dan tidak berjadwal serta tidak untuk keperluan pariwisata. 

 

50213    ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK WISATA DAN YBDI 

Kelompok ini mencakup usaha angkutan penumpang wisata di sungai dan danau, termasuk angkutan trayek 

untuk keperluan perorangan atau kelompok, keluarga maupun sosial. 

 

50214    ANGKUTAN PENYEBERANGAN ANTARPROVINSI UNTUK PENUMPANG Kelompok ini mencakup usaha 

angkutan penumpang dari satu provinsi ke provinsi lain dengan menggunakan kapal penyeberangan yang 

terikat dalam trayek. 

 

50215    ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARPROVINSI UNTUK PENUMPANG 

Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penyeberangan di laut, danau, selat dan teluk antarprovinsi 

untuk penumpang yang menghubungkan daerah-daerah terpencil serta daerah yang potensial namun belum 

berkembang serta belum menguntungkan untuk dilayari secara komersial ke daerah-daerah yang telah 

berkembang. Termasuk usaha persewaan angkutan penyeberangan berikut operatornya. 

 

50216    ANGKUTAN PENYEBERANGAN ANTARKABUPATEN/KOTA UNTUK PENUMPANG 

Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penyeberangan untuk penumpang di laut, danau, selat dan 

teluk, antarpelabuhan penyeberangan antarkabupaten/kota sebagai jembatan bergerak yang 

menghubungkan 

dua tempat tertentu, yang merupakan kelanjutan dari jaringan jalan raya dan atau kereta api. Termasuk 

usaha persewaan angkutan penyeberangan berikut operatornya. 

 

50217    ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARKABUPATEN/KOTA UNTUK PENUMPANG 

Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penyeberangan di laut, danau, selat dan teluk 

antarkabupaten/kota untuk penumpang yang menghubungkan daerah-daerah terpencil serta daerah yang 

potensial namun belum berkembang serta belum menguntungkan untuk dilayari secara komersial ke 

daerah-daerah yang telah berkembang. Termasuk usaha persewaan angkutan penyeberangan berikut 

operatornya. 

 

50218    ANGKUTAN PENYEBERANGAN DALAM KABUPATEN/KOTA UNTUK PENUMPANG 

Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penyeberangan di laut, danau, selat dan teluk, antarpelabuhan 

penyeberangan dalam kabupaten/kota sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan dua tempat 

tertentu, yang merupakan kelanjutan dari jaringan jalan raya dan atau kereta api. Termasuk usaha 

persewaan angkutan penyeberangan 

berikut operatornya. 

 

50219    ANGKUTAN PENYEBERANGAN LAINNYA UNTUK PENUMPANG TERMASUK PENYEBERANGAN 

ANTARNEGARA 

Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penyeberangan di laut, selat, 
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dan teluk, antarapelabuhan penyeberangan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri sebagai jembatan 

bergerak yang menghubungkan dua 

tempat tertentu, yang merupakan kelanjutan dari jaringan jalan raya dan atau kereta api. Termasuk 

angkutan perairan pelabuhan untuk penumpang selain angkutan laut, serta usaha persewaan angkutan 

penyeberangan berikut operatornya. 

 

50221    ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK BARANG UMUM DAN/ATAU HEWAN 

Kelompok ini mencakup usaha angkutan barang di sungai dan danau, dan barang yang diangkut bisa lebih 

dari satu jenis, kecuali barang berbahaya, barang khusus atau alat berat. 

 

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. 

 

50223    ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK BARANG BERBAHAYA 

Kelompok ini mencakup usaha angkutan barang di sungai dan danau yang melakukan kegiatan 

pengangkutan bahan berbahaya dari tempat kegiatan pemuatan sampai ke tempat pembongkaran akhir, 

termasuk limbah bahan berbahaya dan beracun, bahan bakar minyak, minyak bumi, hasil olahan, LPG, LNG 

dan CNG. 

 

50224    ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM ANTARPROVINSI UNTUK BARANG Kelompok ini mencakup 

usaha angkutan barang dari satu provinsi ke provinsi lain dengan menggunakan kapal penyeberangan yang 

terikat dalam trayek. 

 

50225    ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARPROVINSI UNTUK BARANG Kelompok ini mencakup 

usaha pengangkutan penyeberangan di laut, danau, selat dan teluk antarprovinsi untuk barang yang 

menghubungkan daerah-daerah terpencil serta daerah yang potensial namun belum berkembang serta 

belum menguntungkan untuk dilayari secara komersial ke daerah-daerah yang telah berkembang. Termasuk 

usaha persewaan 

angkutan penyeberangan berikut operatornya. 

 

50226    ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM ANTARKABUPATEN/KOTA UNTUK BARANG 

Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penyeberangan di laut, 

danau, selat dan teluk, antarpelabuhan penyeberangan antarkabupaten/kota sebagai jembatan bergerak 

yang menghubungkan dua tempat tertentu, yang merupakan kelanjutan dari jaringan jalan raya dan atau 

kereta api. Termasuk usaha persewaan angkutan penyeberangan berikut operatornya. 
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50227    ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARKABUPATEN/KOTA UNTUK BARANG 

Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penyeberangan di laut, 

danau, selat dan teluk antarkabupaten/kota untuk barang yang menghubungkan daerah-daerah terpencil 

serta daerah yang potensial namun belum berkembang serta belum menguntungkan untuk dilayari secara 

komersial ke daerah-daerah yang telah berkembang. Termasuk usaha persewaan angkutan penyeberangan 

berikut operatornya. 

 

50228    ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM DALAM KABUPATEN/KOTA UNTUK BARANG 

Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penyeberangan di laut, danau, selat dan teluk, antarpelabuhan 

penyeberangan dalam kabupaten/kota sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan dua tempat 

tertentu, yang merupakan kelanjutan dari jaringan jalan raya dan atau kereta api. Termasuk usaha 

persewaan angkutan penyeberangan berikut operatornya. 

 

50229    ANGKUTAN PENYEBERANGAN LAINNYA UNTUK BARANG TERMASUK PENYEBERANGAN 

ANTARNEGARA 

Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penyeberangan di laut, selat, dan teluk, antara pelabuhan 

penyeberangan di Indonesia dengan 

pelabuhan di luar negeri sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan dua tempat tertentu, yang 

merupakan kelanjutan dari jaringan jalan raya dan atau kereta api. Termasuk angkutan perairan pelabuhan 

untuk penumpang selain angkutan laut, serta usaha persewaan angkutan penyeberangan berikut 

operatornya. 

 

51101    ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DALAM NEGERI UNTUK PENUMPANG ATAU PENUMPANG 

DAN KARGO 

Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang atau penumpang dan kargo dengan pesawat 

udara dari satu bandar udara ke bandar udara lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 

pada rute dan jadwal penerbangan yang tetap dan teratur dengan membayar sejumlah tarif tertentu yang 

dipublikasikan. 

 

51102    ANGKUTAN UDARA NIAGA TIDAK BERJADWAL DALAM NEGERI UNTUK PENUMPANG ATAU 

PENUMPANG DAN KARGO 

Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang atau penumpang dan kargo dengan pesawat 

udara dari satu bandar udara ke bandar udara lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 

pada rute dan jadwal penerbangan yang tidak tetap dan tidak teratur dengan membayar tarif yang 

merupakan kesepakatan antara penyedia jasa dan pengguna 

jasa angkutan udara dan tidak dipublikasikan. 

 

51103    ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL LUAR NEGERI UNTUK PENUMPANG ATAU PENUMPANG 

DAN KARGO 
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Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang atau penumpang dan kargo dengan pesawat 

udara dari satu bandar udara di dalam negeri 

ke bandar udara lain di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 

atau sebaliknya pada rute dan jadwal penerbangan yang tetap dan teratur dengan membayar sejumlah tarif 

tertentu yang dipublikasikan. 

 

51104    ANGKUTAN UDARA NIAGA TIDAK BERJADWAL LUAR NEGERI UNTUK PENUMPANG ATAU 

PENUMPANG DAN KARGO 

Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang atau penumpang 

dan kargo dengan pesawat udara dari satu bandar udara di dalam negeri ke bandar udara lain di luar wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia atau sebaliknya pada rute dan jadwal penerbangan yang tidak tetap 

dan tidak teratur dengan membayar tarif yang merupakan kesepakatan antara penyedia jasa dan pengguna 

jasa angkutan udara dan tidak dipublikasikan. 

 

51105    ANGKUTAN UDARA NIAGA TIDAK BERJADWAL LAINNYA Kelompok ini mencakup usaha 

pengangkutan selain penumpang, penumpang dan kargo, kargo dengan pesawat udara untuk penerbangan 

dalam negeri dan/atau luar negeri pada rute dan jadwal penerbangan yang tidak tetap dan tidak teratur 

dengan membayar tarif yang merupakan kesepakatan antara penyedia jasa dan pengguna jasa angkutan 

udara dan tidak dipublikasikan. Kegiatan ini termasuk diantaranya jasa pesawat udara untuk penyemprotan 

pertanian, jasa pesawat udara untuk pemadaman kebakaran, jasa pesawat udara untuk pembuatan hujan 

buatan, jasa pesawat udara untuk pemotretan udara, survei dan pemetaan, jasa 

pesawat udara untuk pencarian dan pertolongan, jasa pesawat udara untuk kalibrasi, jasa pesawat udara 

untuk patroli udara, jasa pesawat udara 

untuk medical evacuation, dan jasa pesawat udara lainnya. 

 

51106    ANGKUTAN UDARA UNTUK OLAHRAGA 

Kelompok ini mencakup usaha angkutan udara untuk keperluan olahraga. Termasuk usaha persewaan 

angkutan udara dengan operatornya. 

 

51107    ANGKUTAN UDARA UNTUK WISATA 

Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan untuk wisata dengan pesawat udara berdasarkan 

penerbangan tidak berjadwal yang dilakukan secara komersial pada penerbangan dalam negeri. Kegiatan 

penerbangan wisata 

ini bertujuan menghubungkan daerah-daerah pedalaman yang belum ada moda transportasi. Misalnya 

helicopter dan pesawat pribadi yang disewa secara khusus. Termasuk usaha penyewaan angkutan udara 

dengan operatornya. 

 

51108    ANGKUTAN UDARA BUKAN NIAGA 

Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang, kargo, penumpang dan kargo atau angkutan 

lainnya dengan pesawat udara untuk penerbangan dalam negeri dan/atau luar negeri dan tidak memungut 
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bayaran yang digunakan untuk melayani kepentingan sendiri atau untuk mendukung kegiatan yang usaha 

pokoknya selain di bidang angkutan udara. Kegiatan ini termasuk penggunaan pesawat udara untuk 

kepentingan sendiri/pendukung usaha pokoknya diantaranya angkutan udara pendidikan penerbang, 

penyemprotan pertanian, pemadaman kebakaran, pembuatan hujan buatan, pemotretan udara, survei dan 

pemetaan, pencarian dan pertolongan, kalibrasi, patroli udara, medical evacuation, misi keagamaan, dan 

kegiatan yang menunjang usaha pokok 

lainnya. 

 

51109    ANGKUTAN UDARA UNTUK PENUMPANG LAINNYA 

Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan udara untuk penumpang yang tidak diklasifikasikan di tempat 

lain. Termasuk usaha persewaan angkutan udara dengan operatornya. 

 

51201    ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DALAM NEGERI UNTUK KARGO Kelompok ini mencakup 

usaha pengangkutan kargo dengan pesawat udara dari satu bandar udara ke bandar udara lain di dalam 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada rute dan jadwal penerbangan yang tetap dan teratur 

dengan membayar sejumlah tarif tertentu yang dipublikasikan. 

 

51202    ANGKUTAN UDARA NIAGA TIDAK BERJADWAL DALAM NEGERI UNTUK KARGO 

Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan kargo, termasuk bahan bakar minyak, minyak bumi, hasil 

olahan, LPG, LNG dan CNG dengan pesawat udara dari satu bandar udara ke bandar udara lain di dalam 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada rute dan jadwal penerbangan yang tidak tetap dan tidak 

teratur dengan membayar tarif yang merupakan kesepakatan antara penyedia jasa dan pengguna jasa 

angkutan udara dan tidak dipublikasikan. 

 

51203    ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL LUAR NEGERI UNTUK KARGO Kelompok ini mencakup usaha 

pengangkutan kargo dengan pesawat udara dari satu bandar udara di dalam negeri ke bandar udara lain di 

luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau sebaliknya pada rute dan jadwal penerbangan yang 

tetap dan teratur dengan membayar sejumlah tarif 

tertentu yang dipublikasikan. 

 

51204    ANGKUTAN UDARA NIAGA TIDAK BERJADWAL LUAR NEGERI UNTUK KARGO 

Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan kargo dengan pesawat udara 

dari satu bandar udara di dalam negeri ke bandar udara lain di luar wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia atau sebaliknya pada rute dan jadwal penerbangan yang tidak tetap dan tidak teratur dengan 

membayar tarif yang merupakan kesepakatan antara penyedia jasa dan pengguna jasa angkutan udara dan 

tidak dipublikasikan. 

 

52101    PERGUDANGAN DAN PENYIMPANAN 

Kelompok ini mencakup usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang 

tersebut di kirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersil. 
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52102    AKTIVITAS COLD STORAGE 

Kelompok ini mencakup usaha penyimpanan barang yang memerlukan pendinginan dalam jangka waktu 

pengawetan tertentu atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, sebelum barang tersebut dikirim ke tujuan 

akhir. Termasuk juga di kelompok ini gudang pembekuan cepat (blast freezing). 

 

52103    AKTIVITAS BOUNDED WAREHOUSING ATAU WILAYAH KAWASAN BERIKAT Kelompok ini mencakup 

usaha atau kegiatan yang merupakan bagian dari wilayah pabean yang dengan peraturan pemerintah 

diberikan perlakuan khusus seperti berada di luar wilayah pabean dan dikelola oleh suatu badan berbentuk 

perusahaan yang melakukan kegiatan pergudangan, seperti Daerah Industri Pulau Batam. 

 

52104    PENYIMPANAN MINYAK DAN GAS BUMI 

Kelompok ini mencakup kegiatan usaha penyimpanan yang meliputi kegiatan penerimaan, pengumpulan, 

penampungan dan pengeluaran minyak bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau hasil olahan 

pada lokasi di atas dan/atau di bawah permukaan tanah dan/atau permukaan air untuk tujuan komersial 

termasuk penyimpanan di zona perdagangan bebas. 

 

52105    AKTIVITAS PENYIMPANAN B3 

Kelompok ini mencakup usaha penyimpanan barang yang memerlukan tempat penyimpanan sesuai dengan 

sifat/karakteristik bahan berbahaya dan beracun. 

 

52106    FASILITAS PENYIMPANAN SUMBER RADIASI PENGION 

Kelompok ini mencakup usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan sumber radiasi pengion (zat 

radioaktif dan pembangkit radiasi pengion). 

 

52107    PENYIMPANAN YANG TERMASUK DALAM NATURALLY OCCURING RADIOACTIVE MATERIAL (NORM) 

Kelompok ini mencakup usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan zat radioaktif yang termasuk dalam 

Naturally Occuring Radioactive Material (NORM) yang berasal dari penambangan pengolahan minyak dan 

gas bumi, fosfat, timah, zirkon, dll. Termasuk dalam kelompok ini mencakup usaha terkait dengan distribusi 

bahan baku. 

 

52108    PENGELOLA GUDANG SISTEM RESI GUDANG 

Kelompok ini mencakup usaha kegiatan pengelolaan gudang yang menyediakan Gudang Sistem Resi Gudang 

(G-SRG) meliputi penyimpanan, pemeliharaan dan penerbitan resi gudang atas barang yang disimpan di 

gudang sistem resi gudang oleh pemilik/pihak lain. 

 

52109    PERGUDANGAN DAN PENYIMPANAN LAINNYA 

Kelompok ini mencakup usaha pergudangan dan penyimpanan lainnya yang belum tercakup dalam 

kelompok 52101 s.d. 52108. Termasuk kegiatan depo peti kemas yang melakukan penyimpanan dan/atau 

penumpukan peti kemas, dan dapat dilengkapi dengan fasilitas lain. 
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52211    AKTIVITAS TERMINAL DARAT 

Kelompok ini mencakup kegiatan usaha terminal darat, seperti pelayanan parkir, penjadwalan 

keberangkatan kendaraan (angkutan umum) dan pelayanan naik turun penumpang. 

 

52212    AKTIVITAS STASIUN KERETA API 

Kelompok ini mencakup kegiatan usaha stasiun kereta api, seperti pelayanan parkir, penjadwalan 

keberangkatan kereta api dan pelayanan naik turun penumpang. 

 

52213    AKTIVITAS JALAN TOL 

Kelompok ini mencakup kegiatan usaha pelayanan lalu lintas kendaraan melalui jalan atau jembatan tol. 

 

52214    AKTIVITAS PERPARKIRAN DI BADAN JALAN (ON STREET PARKING) Kelompok ini mencakup kegiatan 

usaha penyelenggaraan parkir yang dilakukan di badan jalan. 

 

52215    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. 

 

52219    AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN DARAT LAINNYA 

Kelompok ini mencakup kegiatan usaha penggantian (switching) dan pelangsiran (shunting), bantuan derek, 

pencairan gas untuk tujuan transportasi dan jasa penunjang angkutan darat lainnya. 

 

52221    AKTIVITAS PELAYANAN KEPELABUHANAN 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, navigasi, pemeriksaan barang muatan dalam kargo dan/atau peti kemas dengan 

menggunakan sumber radiasi pengion (zat radioaktif dan pembakit radiasi pengion), pelayaran dan kegiatan 

berlabuh, jasa penambatan, jasa pemanduan dan penundaan. 

 

52222    AKTIVITAS PELAYANAN KEPELABUHANAN 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, navigasi, pemeriksaan barang muatan dalam kargo 

dan/atau peti kemas dengan menggunakan sumber radiasi pengion (zat radioaktif dan pembakit radiasi 

pengion), pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan, jasa pemanduan dan penundaan. 

 

52223    AKTIVITAS PELAYANAN KEPELABUHANAN PENYEBERANGAN Kelompok ini mencakup kegiatan usaha 

penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan. Termasuk kegiatan yang berhubungan dengan angkutan 
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perairan untuk penumpang, hewan atau barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya 

pelabuhan dan dermaga, navigasi, pemeriksaan barang muatan dalam kargo dan/atau peti kemas dengan 

menggunakan sumber radiasi pengion (zat radioaktif dan pembakit radiasi pengion), pelayaran dan kegiatan 

berlabuh, jasa penambatan, jasa pemanduan dan 

penundaan. 

 

52224    AKTIVITAS PELABUHAN PERIKANAN 

Kelompok ini mencakup kegiatan usaha pelayanan kepelabuhan perikanan, yang berhubungan dengan 

angkutan perairan untuk kegiatan perikanan, seperti pengoperasian fasilitas pelabuhan dan dermaga, 

pemeriksaan barang muatan dalam kargo dan/atau peti kemas dengan menggunakan sumber radiasi 

pengion (zat radioaktif dan pembakit radiasi pengion), pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan dan jasa 

pemanduan, pelayanan bongkar muat ikan, dan lain-lain. 

 

52225    AKTIVITAS PENGELOLAAN KAPAL 

Kelompok ini mencakup kegiatan jasa pengelolaan kapal di bidang teknis kapal meliputi perawatan, 

persiapan docking, penyediaan suku cadang, perbekalan, pengawakan, pengurusan asuransi dan 

pengurusan sertifikasi kelautan kapal. 

 

52229    AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN PERAIRAN LAINNYA 

Kelompok ini mencakup kegiatan navigasi, pelayaran dan kegiatan berlabuh, kapal lighterage, kegiatan 

salvage/pekerjaan bawah air (PBA), kegiatan mercusuar, operasi penguncian jalur air dan lain-lain, termasuk 

kapal Floating Production, Storage and Offloading (FPSO) dan Floating, Storage and Offloading (FSO) dan jasa 

penunjang angkutan perairan lainnya. 

 

52231    AKTIVITAS KEBANDARUDARAAN 

Kelompok ini mencakup kegiatan atau usaha jasa pelayanan pesawat udara dan penumpang yang terdiri 

atas penyediaan dan/atau pengembangan fasilitas untuk kegiatan pelayanan pendaratan, lepas landas, 

manuver, parkir dan penyimpanan pesawat udara (PJP4U) termasuk semua fasilitas yang terdapat di landas 

pacu (runway), taxiway, apron serta penanganan kecelakaan pesawat udara dan pemadam kebakaran, 

fasilitas terminal untuk pelayanan angkutan penumpang (PJP2U) termasuk pelayanan pemakaian garbarata 

(aviobridge) dan pelayanan pemakaian tempat pelaporan keberangkatan (check-in counter), dan kegiatan 

atau usaha jasa terkait untuk menunjang kegiatan pelayanan operasi pesawat udara di bandar udara 

termasuk penyediaan hanggar pesawat udara, perbengkelan pesawat udara, pelayanan teknis penanganan 

pesawat udara di darat (ground handling), pelayanan penumpang dan bagasi, pemeriksaan barang muatan 

dalam kargo dan/atau peti kemas dengan menggunakan sumber radiasi pengion (zat radioaktif dan 

pembakit radiasi pengion), dan depo pengisian bahan bakar pesawat udara (DPPU). 

 

52232    JASA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN 

Kelompok ini mencakup kegiatan atau usaha Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan (air traffic services/ATS) 

seperti pelayanan pemanduan lalu lintas penerbangan, informasi penerbangan dan kesiagaan, Pelayanan 
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Telekomunikasi Penerbangan (aeronautical telecommunication/COM) seperti pelayanan aeronautika tetap, 

aeronautika bergerak dan radio navigasi aeronautika, Pelayanan informasi aeronautika (aeronautical 

information service/AIS) seperti pelayanan informasi aeronautika dan peta penerbangan, penerbitan dan 

penyebarluasan NOTAM (notice to airmen), pelayanan informasi aeronautika bandar udara, Pelayanan 

informasi meteorologi penerbangan (aeronautical meteorological service/MET), Pelayanan informasi 

pencarian dan pertolongan (search and rescue/SAR). Termasuk juga jasa penyediaan bangunan operasi dan 

bangunan penunjang kegiatan lalu lintas udara, misalnya menara pengawas, bangunan khusus penumpanan 

peralatan, briefing office untuk koordinasi terkait kegiatan lalu lintas penerbangan. Kegiatan yang 

berhubungan dengan pelayanan lalu lintas penerbangan, telekomunikasi penerbangan, konstruksi 

telekomunikasi navigasi penerbangan, instalasi peralatan navigasi penerbangan, dan pemberian informasi-

informasi terkait penerbangan, misalnya pengoperasian fasilitas atau peralatan-peralatan 

navigasi penerbangan, telekomunikasi penerbangan, informasi aeronautika, informasi meteorologi 

penerbangan, dan informasi pencarian dan pertolongan, berikut fasilitas atau peralatan pendukungnya yaitu 

mekanikal, elektrikal, elektronika dan teknologi informasi. 

 

52240    PENANGANAN KARGO (BONGKAR MUAT BARANG) 

Kelompok ini mencakup usaha penanganan bongkar muat barang kargo 

dari angkutan darat, angkutan jalan, angkutan air dan angkutan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak. 

Kegiatannya mencakup kegiatan memuat dan membongkar barang kargo terlepas dari jenis angkutan yang 

digunakan, Kegiatan terminal kargo berikut fasilitas pendukungnya, kegiatan bongkar muat kapal dan 

kegiatan bongkar muat kendaraan dengan kereta gerbong barang. 

 

52291    JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI (JPT) 

Kelompok ini mencakup usaha pengiriman dan atau pengepakan barang dalam volume besar, melalui 

angkutan kereta api, angkutan darat, angkutan laut maupun angkutan udara. 

 

52292    AKTIVITAS EKSPEDISI MUATAN KERETA API DAN EKSPEDISI ANGKUTAN DARAT (EMKA & EAD) 

Kelompok ini mencakup usaha pengiriman dan atau pengepakan barang dalam volume besar, baik yang 

diangkut melalui kereta api maupun alat angkutan darat. 

 

52293    AKTIVITAS EKSPEDISI MUATAN KAPAL (EMKL) 

Kelompok ini mencakup usaha pengiriman dan atau pengepakan barang dalam volume besar, yang diangkut 

melalui angkutan laut. 

 

52294    AKTIVITAS EKSPEDISI MUATAN PESAWAT UDARA (EMPU) 

Kelompok ini mencakup usaha pengiriman dan atau pengepakan barang dalam volume besar, yang diangkut 

melalui alat angkutan udara. 

 

52295    ANGKUTAN MULTIMODA 
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Kelompok ini mencakup angkutan barang dengan menggunakan paling sedikit 2 (dua) moda angkutan yang 

berbeda atas dasar 1 (satu) kontrak sebagai dokumen angkutan multimoda dari satu tempat diterimanya 

barang oleh badan usaha angkutan multimoda ke suatu tempat yang ditentukan untuk penyerahan barang 

kepada penerima barang angkutan multimoda. Badan usaha angkutan multimoda tidak semata-mata 

memberikan layanan angkutan barang dari tempat asal sampai ke tujuan, tetapi juga memberikan jasa 

tambahan berupa jasa pengurusan transportasi (freight forwarding), jasa pergudangan, jasa konsolidasi 

muatan, penyediaan ruang muatan, serta pengurusan kepabeanan untuk angkutan multimoda ke luar negeri 

dan ke dalam negeri. 

 

52296    JASA PENUNJANG ANGKUTAN UDARA 

Kelompok ini mencakup usaha yang secara langsung berhubungan dengan kegiatan angkutan udara niaga 

antara lain sistem reservasi melalui komputer (computerized reservation system), pemasaran dan penjualan 

tiket pesawat atau agen penjualan umum (ticket marketing and selling), pelayanan di darat untuk 

penumpang dan kargo (ground handling), penyewaan pesawat udara (aircraft leasing), organisasi perawatan 

pesawat udara (aircraft maintenance organization), agen pengurus persetujuan terbang (flight approval), 

regulated agent/known consignor. 

 

52297    JASA KEAGENAN KAPAL/AGEN PERKAPALAN PERUSAHAAN PELAYARAN Kelompok ini mencakup 

usaha untuk mengurus kepentingan kapal perusahan angkutan laut asing dan/atau kapal perusahaan 

angkutan laut nasional selama berada di Indonesia, mencakup pelaporan rencana dan realisasi kedatangan 

dan keberangkatan kapal, pengurusan jasa kepelabuhan, penunjukan perusahaan bongkar muat, 

penyelesaian dokumen kapal, pembukuan dan pencairan muatan, penerbitan konosemen untuk dan atas 

nama pemilik kapal, penyelesaian pengisian bunker bahan bakar minyak dan air tawar, serta pemenuhan 

kebutuhan perlengkapan 

dan perbekalan, dan pelaksanaan kegiatan lainnya yang disepakati pemiliki 

kapal atau operator kapal dengan pelaksana kegiatan keagenan kapal. 

 

52298    AKTIVITAS TALLY MANDIRI 

Kelompok ini mencakup usaha menghitung, mengukur, menimbang dan membuat catatan mengenai 

muatan, untuk kepentingan pemilik muatan dan atau pengangkut. Termasuk kegiatan tally mandiri di 

pelabuhan. 

 

52299    AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN LAINNYA YTDL 

Kelompok ini mencakup usaha pengiriman dan/atau pengepakan barang dalam volume besar lainnya, selain 

yang tercakup dalam kelompok 52291 s.d. 52298, seperti jasa pengiriman dan/atau pengepakan benda 

berharga asal muatan kapal yang tenggelam dan benda budaya lainnya. Jasa pengepakan atas dasar balas 

jasa (fee) atau kontrak yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan pengangkutan dimasukkan dalam Jasa 

Pengepakan (82920). 

 

53100    AKTIVITAS POS 
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Kelompok ini mencakup kegiatan layanan pos yang beroperasi di bawah kewajiban pelayanan universal, 

yaitu pengiriman pos jenis tertentu yang wajib dijamin oleh pemerintah untuk menjangkau seluruh wilayah 

NKRI yang memungkinkan masyarakat mengirimkan dan/atau menerima kiriman dari satu tempat ke tempat 

lain di dunia. Aktivitas ini dilaksanakan oleh penyelenggara pos yang ditunjuk oleh pemerintah dengan tarif 

layanan sebagaimana ditentukan oleh pemerintah. Kegiatan yang dilakukan meliputi penggunaan 

infrastruktur layanan universal, termasuk lokasi ritel, fasilitas sortir dan pengolahan, dan rute operator 

untuk pengambilan dan pengiriman surat. Pengiriman meliputi surat, kartu pos, barang cetakan (koran, 

majalah, item iklan, barang cetakan dalam kantong khusus, dll), bungkusan kecil, paket, sekogram, barang 

atau dokumen. Termasuk juga jasa lain yang diperlukan untuk mendukung kewajiban pelayanan universal. 

Kegiatan ini dapat dilakukan melalui satu atau lebih moda transportasi baik dengan angkutan milik sendiri 

maupun angkutan umum. 

 

53201    AKTIVITAS KURIR 

Kelompok ini mencakup usaha jasa pelayanan pengiriman barang yang dilakukan secara komersial selain 

kegiatan pengiriman pos universal. Kegiatannya mencakup pengumpulan/pengambilan, 

penyortiran/pemrosesan, pengangkutan dan pengantaran surat, dokumen, parsel, barang, dan paket baik 

domestik maupun internasional melalui perusahaan dengan menggunakan satu atau lebih jenis angkutan 

dan kegiatannya dapat menggunakan angkutan pribadi atau angkutan umum. 

Aktivitas ini meliputi seluruh kegiatan penyelenggaraan pos yang jenis dan tarif layanannya ditetapkan oleh 

penyelenggara pos berdasarkan formula perhitungan berbasis biaya sebagaimana ditetapkan oleh 

pemerintah. 

 

53202    AKTIVITAS AGEN KURIR 

Kelompok ini mencakup usaha jasa swasta sebagai mitra usaha penyelenggara pos yang menyelenggarakan 

kegiatan pengumpulan dan pemrosesan barang baik domestik maupun internasional. Kelompok ini 

tidak mencakup pengangkutan, dan pengantaran. 


