
                                                                                                                              Larantuka , 
Nomor      :  

Permohonan : Baru 

Lampiran  : 1 ( satu ) jepit  

Perihal  :  Permohonan Izin  Reklame         

                                                                                                                                       

 

 
Dengan hormat, 
 
Yang bertanda tangan dibawah ini, 

a. NPWPD   : ………………………………………………………………………….. 

b. Nama Pemohon  : ………………………………………………………………………….. 

c. No.Telp   : ………………………………………………………………………….. 

d. Pekerjaan/Jabatan : ………………………………………………………………………….. 

e. No.KTP   : ………………………………………………………………………….. 

f. Nama Perusahaan : ………………………………………………………………………….. 

g. Alamat Perusahaan : ………………………………………………………………………….. 

h. No.Telepon  : ………………………………………………………………………….. 

 

Mengajukan  permohonan izin reklame baru/perpanjangan *) sebagai berikut  : 

a. Jenis Reklame  : ………………………………………………………………………….. 

b. Isi Text   : ………………………………………………………………………….. 

c. Ukuran   : ………………………………………………………………………….. 

d. Tempat Pemasangan : ………………………………………………………………………….. 

e. Diatas   :                   Tanah Sendiri                           Tanah Negara 

f. Masa berlaku  :  …………………………..dari tanggal  ………………..s/d ………….. 

 

    Untuk melengkapi permohonan, bersama ini saya lampirkan : 

1. Foto Copy KTP 

2. NPWP 

3. Surat Persetujuan dari pemilik tanah mengetahui tetangga yang berbatasan langsung untuk pemasangan 

reklame di lokasi tanah persil ; 

4. Foto lokasi pemasangan reklame ; 

5. Gambar situasi/denah lokasi yang jelas posisi titiknya dilengkapi keterangan : 

- Nama toko /kantor/tanah kosong/lain-lain dibelakangnya 

- Jarak dengan jembatan/simpang jalan  

6. Gambar desain reklame yangvakan dipasang (objek reklame) ; 

7. Surat pernyataan tanggung jawab sepenuhnya terhadap segala resiko yang diakibatkan oleh 

penyelenggaraan reklame ; 

8. Surat pernyataan bersedia memindahkan reklame sebelum berakhirnya masa izin,apabila pada lokasi 

tersebut akan digunakan untuk pembangunan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Kepada  
Yth.       Kepala Dinas Penanaman Modal    
               dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
               Kab.Flotim 
  
                 di.- 

                          Tempat 



           Dengan ketentuan : 

1. Apabila pada tanggal berakhirnya izin reklame spanduk/papan reklame tidak diambil atau 
diperpanjang izinya,maka Pemerintah Kabupaten Flores Timur dipersilahkan untuk 
membongkar reklame tersebut. 

2. Apabila pemasangan spanduk/papan reklame tidak sesuai dengan permohonan kami,maka 
kami dapat dituntut sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

3. Bersedia untuk melengkapi papan reklame dengan lampu . 
4. Segala resiko yang timbul sebagai akibat pemasangan reklame tersebut,sepenuhnya menjadi 

tanggung jawab kami. 
5. Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah permohonan ini dinyatakan diterima,kami 

tidak merealisasikannya,permohonan ini kami nyatakan dibatalkan. 
 
Demikian permohonan kami,dan kami bersedia untuk memenuhi ketentuan-ketentuam sesuai dengan 
peraturan yang berlaku.Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. 
 
 
 
. 

       Pemohon, 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Materai 

6000 



                                                                                                                              Larantuka , 
Nomor      :  

Permohonan : Perpanjangan 

Lampiran  : 1 ( satu ) jepit  

Perihal  :  Permohonan Izin  Reklame         

                                                                                                                                       

 

 
Dengan hormat, 
 
Yang bertanda tangan dibawah ini, 

a. NPWPD   : ………………………………………………………………………….. 

b. Nama Pemohon  : ………………………………………………………………………….. 

c. No.Telp   : ………………………………………………………………………….. 

d. Pekerjaan/Jabatan : ………………………………………………………………………….. 

e. No.KTP   : ………………………………………………………………………….. 

f. Nama Perusahaan : ………………………………………………………………………….. 

g. Alamat Perusahaan : ………………………………………………………………………….. 

h. No.Telepon  : ………………………………………………………………………….. 

 

Mengajukan  permohonan izin reklame baru/perpanjangan *) sebagai berikut  : 

a. Jenis Reklame  : ………………………………………………………………………….. 

b. Isi Text   : ………………………………………………………………………….. 

c. Ukuran   : ………………………………………………………………………….. 

d. Tempat Pemasangan : ………………………………………………………………………….. 

e. Diatas   :              Tanah Sendiri                Tanah Negara               Tanah Persil 

f. Masa berlaku  :  …………………………..dari tanggal  ………………..s/d ………….. 

 

    Untuk melengkapi permohonan, bersama ini saya lampirkan : 

1. Foto copy Surat Izin Penyelenggaraan Reklame sebelumnya ; 

2. Surat Ketetapan Pajak Daerah sebelumnya ; 

3. Bukti pelunasan pajak reklame sebelumnya ; 

4. Foto lokasi pemasangan reklame terakhir ; 

5. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa konstruksi masih layak ; 

6. Surat pernyataan tanggung jawab sepenuhnya terhadap segala resiko yang diakibatkan oleh 

penyelenggaraan reklame ; 

 

 

Demikian permohonan kami,dan kami bersedia untuk memenuhi ketentuan-ketentuam sesuai dengan 
peraturan yang berlaku.Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. 
 

 

       Pemohon, 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

             Kepada  
Yth.       Kepala Dinas Penanaman Modal    
               dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
               Kab.Flotim 
  
                 di.- 

                          Tempat 

Materai 

6000 



SURAT PERNYATAAN 
 

 
yang bertanda tangan di bawah ini: 

 
Nama    : ……………………………………………………………….. 

Pekerjaan   : ……………………………………………………………….. 

Alamat    : ……………………………………………………………….. 

Nama Reklame   : ……………………………………………………………….. 

Jenis Reklame   : ……………………………………………………………….. 

Lokasi Reklame  : ……………………………………………………………….. 

  

Dengan ini menyatakan bahwa :  

1. Sanggup mengganti kerugian apabila reklame yang dipasang membahayakan/ merugikan orang lain  

2. Sanggup membongkar/ mengambil reklame, sesudah masa berlaku izin berakhir dan tidak     

diperpanjang izinnya  

 

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya dan dapat dipergunakan 

sebagaimana mestinya. 

 
 
 

Larantuka,………. 
 
Yang Menyatakan, 
 
 
 
 
-------------------------- 

 
 
 
 

 

Materai 

6000 


