
FORMULIR PERMOHONAN IZIN USAHA PERKEBUNAN ( IUP )

Blambangan Umpu
Nomor : Kepada Yth.
Lampiran : Bupati Way Kanan
Perihal : Permohonan Izin Usaha

Perkebunan ( IUP )
Cq. Kepala DinasPenanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kab. Way Kanan
di-

Blambangan Umpu
Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. Alamat :
3. Nama Badan Usaha :
4. Jabatan :
5. No. Telp. / Hp :

Dengan ini kami mengajukan Izin Usaha Perkebunan ( IUP ), dengan keterangan sebagai berikut :

1. Lokasi / Alamat :
2. Kelurahan :
3. Kecamatan :
4. Luas Tanah / Kebun :

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Fotocopy KTP.

2. Propil perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan

bidang usaha perusahaan.

3. Nomor Pokok Wajib Pajak.

4. Surat Izin Tempat usaha.

5. Rekomendasi kesesuain dengan Perencanaa Pembangunan Perkebunan Propinsi dari Gubernur

untuk IUP yang diterbitkan oleh Bupati / Walikota;

6. Izin Lokasi dari Bupati / Walikota yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala

1:100.000 atau 1:50.000 ( Cetak peta dan file elektronik ) sesuai dengan peraturan perundang-

undagan dan tidak terdapat izin yang diberikan pada pihak lain;

7. Pertimbangan teknis ketersedian lahan dari dinas yang membidangi kehutanan, apabila areal yang

diminta berasal dari kawasan hutan;

8. Jaminan pasokan bahan baku yang diketahui Bupati Way Kanan

9. Rencana kerja pembangunan kebun dan unit pengolahan hasil perkebunan termasuk rencana

fasilitas pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar;

10. Fotocopy Amdal atau UKL/UPL

11. Pernyataan kesanggupan



1. Memiliki sumber daya manusia, sarana prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian

organisme pengganggu tanaman (OPT)

2. Memiliki sumber daya manusia, sarana prasrana dan sistem untuk melakukan pembukaan

lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;

3. Memfasilitasi pembangunan kebun un tuk masyrakat sekitar sesuai pasal 15 yang dilengkapi

dengan rencana pembiayaan; dan

4. Melaksanakan Kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.

12. Surat Pernyataan dari pemohon bahwa status perusahaan perkebunan sebagai usaha mandiri atau

bagian dari kelompok ( Group ) Perusahaan Perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas

paling luas.

Demikian Permohonan kami, atas pertimbanganya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
materai

rp6000,-



SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Bertindak Untuk dan atas nama PT. ..............................................................yang akan membangun

kebun diwilayah

Desa...........................kecamatan...............................kabupaten.....................propinsi..................dengan

jenis komoditi.........seluas......ha, menyatakan kesanggupan untuk :

a. Memiliki sumber daya manusia sesuai keahlian yang diperlukan, sarana, prasarana dan sistem

pengendalian Organisme Penggangu Tanaman ( OPT ), serta melakukan perlindungan tanaman

dengan sistem Pengendalian Hama Terpadu ( PHT ) dilokasi usaha perkebunan diatas;

b. Memiliki sumber Daya manusia sesuai kealhlian yang diperlukan, sarana, prasarana, dan sistem

untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta melakukan pengendalian

kebakaran di lokasi usaha perkebunan diatas;

c. Memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat seitar yang dilengkapi dengan rencana kerja dan

rencana pembiayaan membangunkebun bagi masyarakat sekitar berlokasi dikabupaten...............,

dengan jenis komoditi......seluas.....ha dengan pola ( kredit, bagi hasil atau pola....) *; dan

d. Melakukan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat perkebunan melalui salah

satu atau beberapa pola sebagaimana tercantum dalam peraturan Menteri Pertanian tentang

Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan yang dituangkan lebih lanjut dalam bentuk perjanjian

antara PT...................................dengan masyarakat sekitar perkebunan yang diketahui oleh

Bupati.

Apabila kesanggupan bagaimana tercantum dalam butir 1 sampai dengan 4 butirtersebut diatas tidak

dilaksanakan, maka pemberi izin dapat membatalkan izin usaha perkebunan yang telah dikeluarkan

tanpa pemberian ganti rugi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana

mestinya.

....................................2016
Materai

( )



SURAT PERNYATAAN

JAMINAN PASOKAN BAHAN BAKU INDUSTRI PENGOLAHAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ...................................................................................
Jabatan : ....................................................................................
Alamat : ...................................................................................

Bertindak untuk dan atas nama PT. ...................................yang akan membangun Industri Pengolahan di

wilayah desa..........................

kecamatan..........kabupaten.........................propinsi.........................menyatakan bahwa industri

pengolahan dengan kapasitas *......................penyedian bahan bakunya bersumber dari :

No. Sumber Bahan Baku Lokasi bahan baku
( desa/ kec/ kota )

Luas Kebun
( Ha)

Volume ( Satuan *)

1. Kebun Sendiri
2. Perkebunan besar lainya ( PT )
3. Koperasi
4. Kelompok Tani

Terlampir disampaikan perjanjian dengan masing –masing sumber bahan baku diatas

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar – benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana

mestinya.

................................2016
Materai



SURAT PERNYATAAN

PERUSAHAAN ATAU KELOMPOK ( GROUP) PERUSAHAAN PERKEBUNAN

BELUMMENGUASAI LAHAN MELEBIHI

BATAS PALING LUAS

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .........................................................................
Jabatan : ............................................................................
Alamat : ................................................................................

Bertindak untuk atas nama PT. ............................./ kelompok (group) perusahaan

perkebunan...................yang akan membangun kebun duwilayah

desa......................kecamatan...............kabupaten.....................propinsi...................dengan jenis

komoditi........seluas......ha, saat ini memiliki kebun :

No Komoditi Lokasi Kebun
( desa/ kec/ kabupaten/ propinsi )

Luas areal (ha)

Dengan ini menyatakan bahwa PT.........................................../ Kelompok (Group) Perusahaan

Perkebunan .....................belum melampaui batas penguasaan lahan untuk komoditi.......................

Apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, maka kami bersedia IUP yang

diterbitkan dibatalkan dan proses hukum.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarya untuk dapat dipergunkan sebagaimana mestinya.

..........................................2015
Materai



SURAT PERNYATAAN

KESEDIAN UNTUK MELAKUKAN KEMITRAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ........................................................
Jabatan : ......................................................................
Alamat : ...............................................................................

Bertindak untuk atas nama PT...................yang akan membangun kebun di wilayah

desa...............kecamatan.......................kabupaten.........................propinsi.......................dengan jenis

komoditi...................seluas...........ha, menyatakan kesanggupan untuk melakukan kemitraan dengan

pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan berupa kemitraan penyedeian sarana produksi/

produksi/ pengolahaan dan pemasaran/ tramsfortasi/ operasional/ kepemilikan saham/ jasa pendukung

lain nya .*

Dalam melaksanakan, keitraan ini akan dibuat dalam bentuk perjanjian anatara PT.....................dengan

pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan yang diketahui oleh Bupati.

Apabila dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diterbitkan izin usaha perkebunan, kami

belum melakukan kemitraan seperti dimaksud dalam pernyataan ini, pemberi izin dapat membatalkan izin

usaha perkebunan yang dikeluarkan tanpa pemberian ganti rugi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar- benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana

mestinya.

............................................2016
Materai


