SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama

:

Jabatan

:

Bertindak untuk dan atas nama

:

Alamat perusahaan

:

Nomor Telp/Fax

:

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai Direktur CV. ............
sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

bukan

Apabila dikemudian hari terbukti kami memberikan informasi yang tidak benar sehubungan
dengan hal tersebut diatas, maka kami siap dikenakan sanksi atau ditindak sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab.

Waingapu,

Meterai 6000

2017

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama

:

Jabatan

:

Bertindak untuk dan atas nama

:

Alamat perusahaan

:

Nomor Telp/Fax

:

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai Penanggung jawab Teknis dan Tenaga
Teknis CV.
bukan/tidak bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Apabila dikemudian hari terbukti kami memberikan informasi yang tidak benar sehubungan
dengan hal tersebut diatas, maka kami siap dikenakan sanksi atau ditindak sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab.

Waingapu,

Materai 6000

2017

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama

:

Jabatan

:

Bertindak untuk dan atas nama

:

Alamat perusahaan

:

Nomor Telp/Fax

:-

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai Tenaga Administrasi
sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

bukan

Apabila dikemudian hari terbukti kami memberikan informasi yang tidak benar sehubungan
dengan hal tersebut diatas, maka kami siap dikenakan sanksi atau ditindak sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab.

Waingapu,

Meterai 6000

2017

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DOKUMEN

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama

:

Jabatan

:

Bertindak untuk dan atas nama

:

Alamat perusahaan

:

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa semua informasi/dokumen yang saya lampirkan
adalah benar adanya dan apabila dikemudian hari terbukti kami memberikan
informasi/dokumen yang tidak benar sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka saya siap
dikenakan sanksi atau ditindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab.

Waingapu,

M 6000

2017

SURAT KETERANGAN HAK PAKAI TANAH
Kami yang bertanda tangan di bawah ini :
1. Nama
:
2. Tempat/tanggal lahir
:
3. Jenis kelamin
:
4. Pekerjaan
:
5. Alamat
:
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
Dengan ini memberikan kuasa kepada :
1. Nama
:
2. Tempat/tanggal lahir
:
3. Jenis kelamin
:
4. Pekerjaan
:
5. Alamat
:
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA benar memiliki tanah dengan nomor sertifikat........yang terletak Jln
............................RT..../RW...
Kelurahan..............................Kecamatan............................
Kabupaten Sumba Timur dengan luas tanah.........m2 (...........................................Meter
Persegi) dan memberi Kuasa Hak Pakai Tanah kepada PIHAK KEDUA untuk dijadikan tempat
usaha.
Adapun batas-batas tanah sebagai berikut :
 Utara dengan tanah
:
 Timur dengan tanah :
 Selatan dengan tanah :
 Barat dengan tanah
:
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Waingapu, ....,..................2017
PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

.....................................

......................................

MENGETAHUI :
Camat/Lurah/Kepala Desa

..................................

SURAT KETERANGAN PENYERAHAN HAK ATAS TANAH/HIBAH
Kami yang bertanda tangan di bawah ini :
1. Nama
:
2. Tempat/tanggal lahir
:
3. Jenis kelamin
:
4. Pekerjaan
:
5. Alamat
:
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA dan berlaku atas nama sendiri.
1. Nama
:
2. Tempat/tanggal lahir
:
3. Jenis kelamin
:
4. Pekerjaan
:
5. Alamat
:
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA dan berlaku atas nama sendiri
PIHAK PERTAMA benar memiliki tanah dengan nomor sertifikat ...... yang terletak di
Jalan
RT / RW , Kelurahan
, Kecamatan
Kabupaten Sumba
2
Timur, dengan luas tanah
M (
) dan memberi Hak Penuh/Hibah
kepada PIHAK KEDUA untuk dijadikan hak milik.
Adapun batas-batas tanah sebagai berikut :
 Utara dengan tanah
:
 Timur dengan tanah :
 Selatan dengan tanah :
 Barat dengan tanah
:
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Waingapu,
PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

MENGETAHUI :
Kelurahan

2017

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN UNTUK MENYEDIAKAN
FASILITAS PENYIMPANAN KENDARAAN (GARASI)
Kepada
Yth. Bupati Sumba Timur
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan PTSP Kab. Sumba Timur
diWaingapu

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
Tempat tanggal lahir
Telephone/HP
Alamat

:
:
:
:

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bersedia menyediakan tempat
penyimpanan kendaraan (Grasi).
Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Waingapu, .................... 2017
Pembuat pernyataan,
Meterai 600

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama

:

Pekerjaan

:

Alamat perusahaan

:

Nomor Telp/Fax

:

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami selaku pengurus
CV................................................, Akan Mengurus/ mendaftarkan diri pada kantor BPJS
Kabupaten Sumba Timur
Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

Waingapu,

Meterai 6000

-------------------------

2017

