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1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha

dalam bidang :

dalam bidang :

a.

jasa

a.

jasa

b.

pertambangan

b.

pertambangan

c.

perdagangan

c.

perdagangan

d.

pembangunan

d.

pembangunan dan/atau konstruksi

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas,

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas,

Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai

Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai

berikut :

berikut :

a. Menjalankan usaha-usaha di bidang jasa baik
secara
langsung
maupun
melalui
anak
perusahaannya,
antara
lain
jasa
bidang
pertambangan yang meliputi eksplorasi dan
teknologi pertambangan baik umum maupun
khusus antara lain untuk pertambangan mineral,
gas bumi, mineral, batu bara, perminyakan dan
pembangkit tenaga, serta komoditi hasil eksplorasi
dan ekonomi pemasarannya termasuk sub bidang
pertambangan lain beserta sarana penunjang
pertambangan dan kegiatan usaha yang terkait,
jasa konsultasi bidang energi yang meliputi minyak,
gas, panas bumi (geothermal), ekonomi dan
konservasi energi, batubara serta kegiatan usaha
yang terkait, jasa agen property, memberikan jasa
informasi dan penjualan di bidang property serta
kegiatan usaha terkait, jasa konsultasi bidang
perencanaan dan pengawasan pembangunan serta
kegiatan usaha terkait, jasa penyediaan sarana
penunjang perusahaan konstruksi, jasa pengelolaan
dan penyewaan gedung perkantoran, taman
hiburan/rekreasi dan kawasan berikat, jasa
konsultasi bidang manajemen operasi dan

a.

Menjalankan kegiatan usaha di bidang jasa baik
secara

langsung

maupun

melalui

anak

perusahaannya, antara lain dalam bidang aktivitas
perusahaan holding, aktivitas konsultasi manajemen
lainnya, real estat atas dasar balas jasa (fee) atau
kontrak, aktivitas penunjang pertambangan minyak
dan gas alam, aktivitas penunjang pertambangan
dan penggalian lainnya.

pemeliharaan kawasan real estate, jasa penyewaan
dan pengelolaan property, jasa konsultasi
manajemen property, jasa konsultan manajemen,
industri, sumber daya manusia, teknik, interior
bangunan dan lingkungan serta pengurusan
perijinan yang berhubungan dengan kegiatan usaha
tersebut.
b. Menjalankan
usaha-usaha
dalam
bidang
pertambangan baik secara langsung maupun
melalui anak perusahaannya antara lain nikel,
batubara, timah, logam, emas, perak, bijih uranium
dan thorium, pasir besi, bijih besi dan mangan,
penggalian batu tambang, tanah liat, granit,
gamping, dan pasir, tambang non migas, tambang
migas dan gas alam, eksplorasi dan eksploitasi.

b.

Menjalankan

kegiatan

usaha

di

bidang

pertambangan dan penggalian baik secara langsung
maupun melalui anak perusahaannya antara lain
pertambangan batu bara, gasifikasi batu bara di
lokasi penambangan, pertambangan minyak bumi,
pertambangan gas alam, pengusahaan tenaga panas
bumi, pertambangan pasir besi, pertambangan bijih
besi, pertambangan bijih uranium dan thorium,
pertambangan bijih timah, pertambangan bijih
timah

hitam,

pertambangan

bijih

nikel,

pertambangan bijih mangan, pertambangan emas
dan perak, penggalian batu hias dan batu bangunan,
penggalian batu kapur/gamping, penggalian pasir,
penggalian tanah dan tanah liat.

c. Perdagangan yang berhubungan dengan usaha
pertambangan baik secara langsung maupun
melalui
anak
perusahaannya,
termasuk
perdagangan ekspor dan impor hasil tambang,
perdagangan yang berhubungan dengan usaha real
estate dan property, yaitu penjualan dan
pembelian bangunan-bangunan rumah, gedung
perkantoran, gedung pertokoan, unit-unit ruangan
apartemen, ruangan kondominium, ruangan
kantor, ruangan pertokoan, ekspor dan impor yang
meliputi perdagangan impor dan ekspor antar
pulau/daerah serta lokal dan interinsulair untuk
barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil
produksi perusahaan lain, bertindak sebagai
grossier, supplier, leveransier, waralaba dan
commission house, serta kegiatan usaha terkait,
bertindak sebagai distributor, agen, dan sebagai
perwakilan
dari
badan-badan
perusahaanperusahaan lain, baik dalam maupun luar negeri.

c.

Menjalankan kegiatan usaha di bidang perdagangan
baik

secara

langsung

maupun

melalui

anak

perusahaannya antara lain perdagangan besar atas
dasar balas jasa (fee) atau kontrak, perdagangan
besar bahan bakar padat, cair dan gas dan produk
YBDI, perdagangan besar logam dan bijih logam,
perdagangan besar berbagai macam barang.

d.

Menjalankan usaha-usaha di bidang pembangunan
baik secara langsung maupun melalui anak
perusahaannya, antara lain bertindak sebagai
pengembang
yang
meliputi
perencanaan,
pelaksanaan, pengawasan konstruksi beserta
fasilitas-fasilitasnya
termasuk
perencanaan
pembangunan,
mengerjakan
pembebasan,
pembukaan,
pengurugan,
pemerataan,
pemborongan pada umumnya (General Contractor)
yaitu pemborongan bidang pertambangan umum
yang meliputi pemboran, pengupasan, penggalian,
penambangan, pengelolaan, pemurnian dan
kegiatan
terkait,
pemborongan
bidang
pertambangan minyak, gas dan panas bumi,
pemborongan untuk pembangunan kawasan
perumahan (real estate), rumah susun, kawasan
industri (industrial estate), gedung, perkantoran
dan
apartemen,
kondominium,
kawasan
perbelanjaan (mal dan plaza), rumah sakit, gedung
pertemuan, rumah ibadah dan lain-lain,
pembangunan konstruksi gedung, jembatan, jalan,
bandara, dermaga, yang meliputi pembangunan
konstruksi dan renovasi gedung, lapangan,
jembatan,
jalan,
pertamanan,
bendungan,
pengairan (irigasi), landasan udara, dermaga,
meliputi
kegiatan
pemasangan
tiang
(pancang)/pipa, komponen beton pra-cetak,
bantalan rel kereta api, produk beton lainnya dan
kegiatan usaha terkait, pemasangan instalasiinstalasi mesin (mekanikal), listrik (elektronik), gas,
air minum, perangkat telekomunikasi, freezer, cold
storage, air conditioner (AC), sprinkler, plumbing,
atau limbah dan dalam bidang teknik sipil, elektro,
dan mesin.

d.

Menjalankan

kegiatan

usaha

di

bidang

pembangunan dan/atau konstruksi baik secara
langsung maupun melalui anak perusahaannya
antara lain konstruksi gedung tempat tinggal,
konstruksi gedung perkantoran, konstruksi gedung
industri, konstruksi gedung perbelanjaan, konstruksi
gedung

kesehatan,

konstruksi

gedung

lainnya,

pemasangan bangunan prafabrikasi untuk gedung,
konstruksi jalan raya, konstruksi jembatan dan jalan
layang, konstruksi landasan pacu pesawat terbang,
pemasangan

bangunan

prafabrikasi

untuk

konstruksi jalan dan jalan rel, konstruksi jaringan
irigasi, konstruksi bangunan elektrikal, pemasangan
bangunan prafabrikasi untuk konstruksi jaringan
saluran irigasi, komunikasi dan limbah, konstruksi
bangunan prasarana sumber daya air, konstruksi
bangunan pelabuhan bukan perikanan, konstruksi
bangunan
bangunan
penyiapan

pelabuhan
sipil

lainnya

lahan,

perikanan,
YTDL,

instalasi

konstruksi

pembongkaran,
listrik,

instalasi

telekomunikasi, instalasi saluran air (plambing),
instalasi minyak dan gas, instalasi pendingin dan
ventilasi udara, instalasi mekanikal, pemasangan
pondasi dan tiang pancang, real estat yang dimiliki
sendiri atau disewa.

