PAKTA INTEGRITAS
Pengurusan Perizinan pacla Dinas Penanaman Modai dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Deli Serdang

Yang bettanda tangan cli bawah ini; saya

:

Nama
Nama lembaga/ institusi/
perusahaan
Jabatan dalam lembaga/

institusi/

perusahaan

Alamat pribadi/ lembaga/ institusi/
perusahaan

Adalah benar merupakan pribadilpimpinan dari lembagalinstitusi/perusahaan tersebut di atas yang untuk
selanjutnya bertindak untuk dan atas nama pribadi/lembaga/ institusi/perusahaan sebagai pemohon izin.
Dalam rangka mewujudkan pelayanan prima pada DPMPPTSP Katrupaten DeIi Serdang, saya men5,'atakan
bersedia untuk:

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Tidak menjanjikan dan atau memberikan dan atau akan memberikan kepada petugas/pegawai/pejabat
DPMPPTSP Kabupaten Deli Serdang, segala bentuk pemberian/gratifikasi atas layanan jasa yang
dimohonkan kepada DPMPPTSP Kabupaten Deli Serdang;
Tidak mempergunakan jasa calo, kecuali biro jasa yang berbadan hukum dalam hal pengurusan perizinan;
Tidak melakukan segala bentuk pembayaran tidak sah kepada petugas/pegawai,/pejabat DPMPPTSP
Kabupaten Deli Serdang dalam pengurusan perizinan, kecuali diatur dalam Perda Nomor 6 Tahun 2011
tentang Perizinan Tertentu dan peraturan perundang-undangan;
Mematuhi Standar C)perasional Prosedur (SOP) yang berlaku dalam pengurusan perizinan;
Menyatakan bahwa segala data, dokumery informasi, keterangan atas pengajuan permohonan yang saya
serahkan adalah benar dan tidak dalam status sengketa dengan pihak lain. Apabiia ternyata tidak
sesuai/benar, maka produk hukum yang diterbitkan berdasarkan permohonan ini adalah tidak sah dengan
sendirinya dan bersedia bertanggung jawab sesuai hukum yang berlaku tanpa melibatkan
petugas/ pe gaw ai / peiabat DPMPPTSP Kabupaten Deli Serdang;

isi

ini, saya atas nama
peraturan
perundangpribadillembaga/institusi/perusahaan bersedia untuk diproses berdasarkan
Apabila terbukti adanya pelanggaran terhadap

PAKTA INTEGRITAS

undangan yangberlaku.

PAKTA INTEGRITAS

ini dibuat dan

ditandatangani tanpa adanya paksaan dari pihak lain, untuk dapat

diper gunakan sebagai mestinya.

di
Pada tanggal
Dibuat

:

Diketahui

Saya yang membuat pernyataan,

Pemohon

:

DPMPPTSP Kabupaten Deli Serdang

Rp.6.000,(stempel

pentsaluan)

NJIP

Lubuk

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan

Pakaru,

................-..2t118

Kepada Yth:
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Deli Serclang

lzin Usaha

Angkutan

di Lubuk Pakam

Keterangan Penrclwn

1.
2.

Nama
Alamat dan Nomor Telepon

Keterafigan Petasahaan

3.

a. Nama Perusahaan

4.
5.

b. Alamat Perusahaan
Nomor Pokok Wa11b Pajak (NPWP)
a. Nama Pemilik
b. Alamat

6.

Lokasi Pool
a, Desa/Kelurahan

b. Kecamatan
c. Kabupaten

d. Propinsi

Deli Serdang
Sumatera Utara

Demikian keterangan ini kami buat clengan sebenarnya dan apabila ternyata irrformasi yang kami
sampaikan tidak benar, kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perafuan perundang- undangan
yang berlaku

Pemohon
Matersi
Rp.6040,-

