FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA JASA PERJALANAN WISATA
KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor
:
Lampiran :
Perihal
: Permohonan Pendaftaran
Usaha Jasa Perjalanan Wisata

……….…………….., ……..

Kepada Yth :
Walikota Denpasar
Cq. Ka. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Denpasar
di Denpasar

Dengan hormat,
Yang bertanda-tangan di bawah ini :
Nama
Alamat Tempat Tinggal
Jabatan
Bentuk Usaha
Nama Perusahaan
Alamat Kantor/ Gerai Penjualan
NPWPD
Jumlah Modal
Jumlah Tenaga Kerja
- Pria
- Wanita

:
:
:
: Badan Usaha/ Perorangan (BPW Berbadan Hukum)
:
:
:
: Rp
:
Orang
:
Orang
:
Orang

Berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata PM.85/HK.501/MKP/2010 tentang
Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata, dengan ini kami mengajukan permohonan
pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata, jenis usaha:
 Biro Perjalanan Wisata
 Agen Perjalanan Wisata
(Beri tanda silang pada pilihan jenis usaha)
Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami sampaikan pula lampiran-lampiran
sesuai dengan persyaratan untuk mengajukan permohonan, antara lain:

1.

Fotokopi:
 Akte Pendirian badan usaha yang berbadan hukum (Biro Perjalanan Wisata)
 Akte pendirian badan usaha atau Kartu tanda penduduk untuk pengusaha
perseorangan (Agen Perjalanan Wisata)
(Beri tanda silang pada pilihan)

2.

Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan:
 Ijin Prinsip, No ……………………………………..
 IMB/Perubahan Fungsi IMB, No ……………………………………..
 HO, No ……………………………………..
 SITU, No ……………………………………..
(Beri tanda silang pada pilihan)

3.

Fotokopi dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
 UKL
 UPL
 SPPL
(Beri tanda silang pada pilihan)

Terlampir juga kami sampaikan surat pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen
yang kami serahkan tersebut.
Demikian Surat Permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari
ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi/
dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemohon

Materai Rp 6000,-

(………………………………….)
Tanda Tangan dan Nama Jelas

KOP SURAT PERUSAHAAN
(untuk badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum)
Atau
NAMA DAN ALAMAT PENGUSAHA
(untuk usaha perseorangan)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :
1. Nama
2. Jabatan
3. Tempat/Tanggal Lahir
4. Alamat
5. Telepon

:
:
:
:
:

dengan ini menyatakan bahwa:
a. Segala data yang ada dalam dokumen permohonan pendaftaran usaha pariwisata
Bidang usaha .................................. jenis usaha............................. adalah benar dan
sah.
b. Apabila dikemudian hari ditemui bahwa dokumen-dokumen yang telah kami berikan
tidak benar dan sah, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan maupun
tekanan dari pihak manapun juga.
Denpasar,
Pemohon
Materai
6000,-

(........................................)

KOP SURAT PERUSAHAAN
(untuk badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum)
Atau
NAMA DAN ALAMAT PENGUSAHA
(untuk usaha perseorangan)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1.
2.
3.
4.
5.

Nama
Jabatan
Tempat/Tanggal Lahir
Alamat
Telepon

:
:
:
:
:

dengan ini menyatakan bahwa:

a. Segala data yang ada dalam dokumen permohonan ini adalah benar dan sah.
b. Apabila dikemudian hari ditemui bahwa dokumen-dokumen yang telah kami berikan
tidak benar dan sah, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan maupun tekanan
dari pihak manapun juga.

Denpasar,
Pemohon
Materai
6000,-

(........................................)

