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INSTALASI ELEKTRONIKA
Mencakup kegiatan pemasangan instalasi elektronika pada bangunan gedung baik untuk 
hunian maupun non hunian, dan elektronikabandara serta teknologi.
informasi (termasuk telekomunikasi dan sistem teknologi informasi), seperti pemasangan 
sistem alarm, close circuit TV dan sound system dan commercial management system (pre-
paid electricity voucher).T ermasuk juga instalasi

Access control, scoring board, timing system, perimeter pixel display, master clock dan 
fasilitas elektronik lainnya. Perdagangan EceranA tas Dasar Balas Jasa (Fee)A tau Kontrak. 
Mencakup usaha pedagang perantara (makelar),seperti agen komisi perdagangan eceran 
yang menerima komisi dari pedagang eceran lainnya yang memperdagangkan barang-
barang di dalam negeri atas nama pihak lain. Penerbitan Direktori dan Mailing List 

Mencakup penerbitan daftar informasi (database). Penerbitan ini dapat dipublikasikan baik 
dalam bentuk elektronik atau cetak. Kegiatan usahanya meliputi penerbitan daftar alamat 
(mailing list), penerbitan buku telepon dan penerbitan direktori dan kompilasi lainnya, seperti 
perkara hukum, kompendium farmasi dan lain-lain.

INTERNET SERVICE PROVIDER
Kelompok ini mencakup usaha jasa pelayanan yang ditawarkan suatu perusahaan kepada 
pelanggannya untuk mengakses internet, atau bisa disebut sebagai pintu gerbang ke 
internet. Jasa Televisi Protokol Internet (IPTV) Mencakup usaha jasa untuk menyediakan 
layanan konvergen radio dan televisi, video, audio, teks, grafik dan data yang disalurkan 
melalui jaringan protokol internet yang dijamin kualitas layanannya, keamanannya, 
kehandalannya, dan mampu memberikan layanan komunikasi dengan pelanggan secara 
dua arah.

(Interaktif)
Jasa Interkoneksi Internet (NAP) Mencakup kegiatan menyelenggarakan akses dan atau 
ruting bagi penyelenggara jasa akses internet. Dalam menyelenggarakan akses bagi 
penyelenggara jasa akses internet, penyelenggara jasa interkoneksi internet dapat 
menyediakan jaringanh untuk transmisi internet. Penyelenggara jasa interkoneksi internet 
wajib saling terhubung melalui interkoneksi.  Penyelenggara jasa interkoneksi melelkukan 
pengaturan trafik penyelenggaraan jasa akses internet.

Aktivitas Konsultasi dan  Perancangan Internet ofT hings (IoT)
Mencakup kegiatan layanan konsultasi, perancangan dan pembuatan solusi sistem 
terintegrasi berdasarkan pesanan (bukan siap pakai) dengan cara memodifikasi perangkat 
keras (hardware) yang sudah ada, seperti sensor, microcontroller, dan perangkat keras 
(hardware) lainnya. Modifikasi tersebut dilakukan pada perangkat keras (hardware) IoT 
dan/atau perangkat lunak (software) yang tertanam didalamnya.

Mencakup usaha perdagangan eceran khusus peralatan audio dan video, seperti radio, 
televisi, video, tape recorder, audio amplifier dan cassete recorder. Termasuk peralatan 
stereo dan peralatan perekam dan pemutar CD dan DVD.
AktivitasT elekomunikasi Dengan Kabel:
Mencakup kegiatan pengoperasian, pemeliharaan atau penyediaan akses pada fasilitas 
untuk pengiriman suara, data, teks, bunyi dan video dengan menggunakan infrastruktur 
kabel telekomunikasi, seperti pengoperasian dan perawatan fasilitas pengubahan dan 
pengiriman untuk menyediakan komunikasi titik ke titik melalui saluran darat, gelombang 
mikro atau perhubungan saluran data dan satelit, pengoperasian sistem pendistribusian 
kabel (yaitu untuk pendistribusian data dan sinyal televisi) dan pelengkapan telegrap dan 
komunikasi non vocal lainnya yang menggunakan fasilitas sendiri. Dimana fasilitas 
transmisi yang melakukan kegiatan ini, bisa berdasarkan teknologi.

Tunggal atau kombinasi dari berbagai teknologi.Termasuk pembelian akses dan jaringan 
kapasitas dari pemilik dan operator dari jaringan dan menyediakan jasa telekomunikasi 
yang menggunakan kapasitas ini untuk usaha dan rumah tangga dan penyediaan akses 
internet melalui operator infrastruktur dengan kabel. Kegiatan penyelenggaraan jaringan 
untuk telekomunikasi tetap yang dimaksudkan bagi terselenggaranya telekomunikasi 
publik dan sirkuit sewa. Termasuk kegiatan sambungan komunikasi data yang 
pengirimannya dilakukan secara paket, melalui suatu sentral atau melalui jaringan lain, 
seperti Public Switched Telephone Network (PSTN). Termasuk juga kegiatan 
penyelenggaraan jaringan teristerial yang melayani pelanggan bergerak tertentu antara 
lain jasa radio trunking dan jasa radio panggil untuk umum
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