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L. REAL ESTATE 

Kategori ini mencakup kegiatan orang yang menyewakan, agen dan atau broker/perantara dalam penjualan 

atau pembelian real estat, penyewaan real estat dan penyediaan jasa real estat lainnya, seperti jasa penaksir 

real estat atau bertindak sebagai agen pemegang wasiat real estat. Kegiatan dalam kategori ini bisa 

dilakukan atas milik sendiri atau milik orang lain yang disewa dan bisa dilakukan atas dasar balas jasa atau 

kontrak. Termasuk kegiatan pembangunan gedung, yang disatukan dengan pemeliharaan atau penyewaan 

bangunan tersebut. Kategori ini mencakup pengelola bangunan real estat. Real estat adalah properti berupa 

tanah dan bangunan. 

 

68111    REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA 

Kelompok ini mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat baik yang 

dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan hunian dan bangunan non hunian 

(seperti fasilitas penyimpanan/gudang, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan 

flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan 

atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri 

(untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa 

pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan hunian untuk rumah yang bisa dipindah- pindah. 

 

68112    PENYEWAAN VENUE PENYELENGGARAAN AKTIFITAS MICE DAN EVENT KHUSUS 

Kelompok ini mencakup menyewakan tempat dan fasilitas untuk 

penyelenggaraan kegiatan pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, dan pameran atau untuk 

penyelenggaraan event khusus. Penyewaan dilakukan dalam periode tertentu untuk masa persiapan, 

penyelenggaraan acara, dan masa pembongkaran. Tempat yang dimaksud mencakup convention center, 

exhibition center, special venue/ multi purpose venue. 

 

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 

 

68130    KAWASAN INDUSTRI 
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Kelompok ini mencakup pengusahaan lahan dengan luas sekurang- kurangnya 50 hektar dalam satu 

hamparan yang dijadikan kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan 

prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah 

memiliki izin usaha kawasan industri. Termasuk pengusahaan lahan kawasan industri tertentu untuk usaha 

mikro, kecil, dan menengah paling rendah 5 (lima) hektar dalam satu hamparan. 

 

68200    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 estate. 


