
tanggal.

5.Pengesahan Badan Hukum: 

6.NPWP

B. KETERANGAN TENTANG TANAHNYA
1.Luas:

2.Letak : Desa/Kelurahan:

Kecamatan:

Kabupaten: Purbalingga

Propinsi: Jawa Tengah

Sketsa/Gambar Kasar :

StatusTanah:

Penggunaan Tanah

Sekarang:

nomor .4. Akta Pendirian

Yang bertanda tangan di bawah ini, kamialamat

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

Dengan ini mengajukan permohonan izin pemanfaatan

tanah untuk keperluandengan keterangan sebagai

berikut:

A. KETERANGAN TENTANG PEMOHON

1.Nama Pemohon

2.Nama Badan Hukum

3.Alamat

PURBALINGGA
di-

Kabupaten Purbalingga
Up. Kepala KPMPT

Yth. Bupati Purbalingga
Kepada :

Lokasi
Permohonan IzinHal      :

Lampiran :

Nomor   :



Pemohon

Hormat Kami

Untuk melengkapi permohonan ini kami lampirkan :

1.Akta pendirian perusahaan;

2.Surat Pengesahan Badan Hukum;

3.Surat Keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

4.Gambar Kasar tanah yang dimohon;

5.Foto Copy KTP/Keterangan domisili;

6.Foto Copy Sertifikat/Bukti Kepemilikan Tanah;

7.Site Plan;

8.SPPLH, UPL-UKL, AMDAL (surat pernyataan kesanggupan) membuat

dokumen;

9.Surat Pernyataan Kesanggupan akan memberikan ganti rugi dan atau

menyediakan tempat penampungan bagi pemilik tanah/yang berhak atas

tanah tersebut;

lO.Uraian rencana Proyek atau Proposal untuk perusahaan yang akan

dibangun;

1 l.Surat Persetujuan Penanaman modal.



Dengan ini saya bertindak untuk dan atas nama (Badan Hukum/Perorangan*)

menyatakan bahwa apabila permohonan izin lokasi

tanah yang letak dan rencana penggunaannya tersebut di bawah ini :

Letak tanah: Desa/Kelurahan : 

Kecamatan: 

Kabupaten: Purbalingga

Propinsi: Jawa Tengah

Rencana Penggunaan Tanah : BIDANG PERTANIAN*)

1.Pertanian tanah kering/basah

-Jenis Penggunaan   :

-JenisTanaman:

2.Peternakan/Perikanan dsb

-Jenis:

BIDANG BUKAN PERTANIAN *)
l.BidangPerusahaan/Industri/Jasa/Perumahan/Sosial/budaya/

hankam dll

-Jenis:

Dapat dikabulkan, maka saya menyatakan bahwa :

1.Sanggup memberikan ganti rugi dan atau menyediakan tempat penampungan

bagi pemilik/yang berhak atas tanah serta bangunan yang ada di atasnya;

2.Bentuk dan besarnya pemberian ganti rugi ditentukan secara musyawarah

antara pihak-pihak yang berkepentingan;

3.Diatas tanah tersebut benar-benar akan saya gunakan untuk pembangunan

sesuai peruntukan;

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: ....

Jabatan/pekerjaan: ....

Bertindak untuk dan atas nama : ....

Alamat: ....

SURAT PERNYATAAN



Kami yang menyatakan

4. Apabila saya tidak melaksanakan atau menyimpang dari yang tertulis dalam

Surat Pernyataan ini dan mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, maka saya

bersedia menyerahkan kembali tanah tersebut kepada pihak lain.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dan saya tanda tangani diatas materai

Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) untuk digunakan sebagaimana mestinya.




