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TABEL PERBANDINGAN 
PASAL 3 AYAT 1 DAN 2 ANGGARAN DASAR PERSEROAN  

MENGENAI MAKSUD DAN TUJUAN PERSEROAN 

 

ANGGARAN DASAR SAAT INI PERUBAHAN 

Pasal 3 ayat 1 dan 2 
Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha  
 
1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang kehutanan, 

perkebunan, pertambangan, industri, properti, perdagangan, energi 
terbarukan, dan transportasi. 

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

melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: 
a. Mendirikan, menjalankan, turut serta dalam pengusahaan, eksploitasi 

hutan dan hutan tanaman industri dan melakukan pengangkutan kayu, 
mendirikan, menjalankan dan turut serta dalam industri kayu 
lapis/plywood, sawmill, industri veneer, industri block board dan particle 
board, industri medium density fiber board, industri pulp/kertas serta 
industri membuat bahan perekat untuk industri kayu dan industri lainnya 
yang berkaitan. 

b. Mendirikan, menjalankan, turut serta dalam usaha perkebunan, 
penyediaan, pembersihan lahan dan pembibitan serta membangun dan 
turut serta mendirikan industri pengolahan hasil perkebunan termasuk 
industri kelapa sawit. 

c. Mendirikan, mengelola dan mengoperasikan, turut serta pada proyek-
proyek yang berhubungan dengan pertambangan termasuk tambang 
minyak dan gas bumi, batubara serta emas. Mengadakan penyelidikan 
(eksplorasi) untuk menemukan, mengembangkan, menghasilkan, 
mendapatkan, membuat, mengurus, menyimpan, dan mengangkut hasil 
tambang serta menjalankan segala usaha yang bertalian dengan hal-hal 
tersebut di atas. 

d. Mendirikan, mengelola dan mengoperasikan, turut serta pada proyek-
proyek yang berhubungan dengan industri petrokimia dan barang-barang 
dari bahan kimia. Menjalankan berbagai usaha industri petrokimia serta 
memasarkan dan menjual hasil industri tersebut di atas di dalam negeri 
dan ekspor. 

Pasal 3 ayat 1 dan 2 
Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha 
 
1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang kehutanan, 

perkebunan, pertambangan, industri, properti, perdagangan, energi 
terbarukan, transportasi, dan aktivitas perusahaan holding. 
 

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat 
melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: 
a. menjalankan usaha dalam bidang kehutanan yang meliputi 

Pengusahaan Hutan Alam [KBLI 02120]. 
b. Menjalankan usaha dalam bidang perkebunan yang meliputi 

Perkebunan Buah Kelapa Sawit [KBLI 01262]. 
c. Menjalankan usaha dalam bidang pertambangan yang meliputi: 

(i) Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi dan Gas 
Alam [KBLI 09100]. 

(ii) Pertambangan Batu Bara [KBLI 05101]. 
(iii) Pertambangan Emas dan Perak [KBLI 07301]. 

d. Menjalankan usaha dalam bidang industri yang meliputi: 
(i) Industri Kayu Lapis Laminasi, termasuk Decorative 

Plywood [KBLI 16212]. 
(ii) Industri Veneer [KBLI 16214]. 
(iii) Industri Panel Kayu Lainnya [KBLI 16213]. 
(iv) Industri Bubur Kertas (Pulp) [KBLI 17011]. 
(v) Industri Perekat/Lem [KBLI 20291]. 
(vi) Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit [KBLI 0437]. 
(vii) Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (Crude Palm 

Kernel Oil) [KBLI 10432]. 
(viii) Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil) 

[KBLI 10431]. 
(ix) Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber Dari 

Minyak Bumi, Gas Alam, dan Batu [KBLI 20117]. 
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e. Menjalankan dan turut serta dalam usaha di bidang properti termasuk 
pembangunan perumahan, apartemen, kawasan industri, gedung 
perkantoran. Bertindak atau turut serta sebagai pengembang yang 
meliputi pekerjaan pembebasan lahan, perencanaan, pelaksanaan, 
pengawasan konstruksi beserta fasilitas-fasilitasnya. Menjalankan 
kegiatan jasa penyewaan dan pengelolaan gedung perkantoran dan 
kawasan industri. 

f. Menjalankan usaha dan turut serta dalam bidang perdagangan 
sehubungan dengan kegiatan usaha sub (a) sampai dengan (e) diatas, 
termasuk pula perdagangan ekspor dan impor, interinsulair dan lokal dan 
juga sebagai agen perwakilan atau distributor dari perusahaan-
perusahaan lain baik di dalam negeri maupun di luar negeri. 

g. Menjalankan dan turut serta dalam usaha di bidang energi, termasuk 
energi terbarukan, ketenagalistrikan, mineral, dan panas bumi. 

h. Menjalankan dan turut serta dalam usaha di bidang yang berhubungan 
dengan transportasi baik udara, darat, maupun laut, termasuk 
perkeretaapian, pelayaran, dan kepelabuhanan. 

 

(x) Industri Kimia Dasar Organik yang Menghasilkan Bahan 
Kimia Khusus [KBLI 20118]. 

e. Menjalankan usaha dalam bidang properti termasuk pembangunan 
perumahan, apartemen, kawasan industri, gedung perkantoran 
yang meliputi: 
(i) Konstruksi Gedung Tempat Tinggal [KBLI 41011]. 
(ii) Konstruksi Gedung Perkantoran [KBLI 41012]. 
(iii) Konstruksi Gedung Industri [KBLI 41013]. 
(iv) Konstruksi Gedung Lainnya [KBLI 41019]. 
(v) Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya YTDL [KBLI 42919]. 
(vi) Penyiapan Lahan [KBLI 43120]. 
(vii) Kawasan Industri [KBLI 68130]. 

f. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan yang meliputi: 
(i) Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau 

Kontrak [KBLI 46100]. 
(ii) Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas 

Produk YBDI [KBLI 46610]. 
g. Menjalankan usaha dalam bidang energi terbarukan yang meliputi: 

(i) Pengusahaan Tenaga Panas Bumi [KBLI 06202]. 
(ii) Pembangkitan Tenaga Listrik [KBLI 35101]. 

h. Menjalankan usaha dalam bidang transportasi termasuk jasa yang 
meliputi: 
(i) Pergudangan dan Penyimpanan [KBLI 52101]. 
(ii) Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) [KBLI 52291]. 
(iii) Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau Disewa [KBLI 68110], 

i. Menjalankan usaha dalam bidang Aktivitas Perusahaan Holding 
[KBLI 642]. 

 
 

 

 


