
 

 

 

Perihal   : Permohonan Izin Penggunaan Fasilitas Pasar 

Jenis Fasilitas  :  Kios                     Los                 Pelataran 

Jenis Permohonan : 

             Baru Perubahan       Perpanjangan Penggantian Pencabutan 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 
 
 Nama : 
 Tempat, Tanggal Lahir : 
 Pekerjaan : 
 Alamat : 
  Desa / Kelurahan 
  Kecamatan 
  Kota / Kabupaten 
 Nomor Telp./HP : 
 NPWP : 

Dengan ini bermaksud mengajukan permohonan Izin Penggunaan Fasilitas Pasar sebagai berikut : 

  
 Lokasi Pasar : 
 Blok : 
 Nomor : 
 Luas : 
 Kegiatan Usaha : 

Sebagai bahan pertimbangan Bersama ini dilampirkan : 

a) Fotokopi KTP; 
b) Fotokopi NPWP pemilik (perseorangan) atau NPWP perusahaan (non-perseorangan); 
c) Surat pernyataan kesanggupan berjualan setiap hari; 
d) Surat keterangan Kepala UPTD Pasar; 
e) Rekomendasi Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta; 
f) Pasfoto 3x4 berwarna (3 lembar) 

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. 

 

Purwakarta, …………………………………… 

                                                                                  Pemohon,  

 

 

………………………………………………………. 

Kepada Yth. 

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purwakarta 

di Purwakarta 

 

 



SURAT PERNYATAAN 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : 

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

b. Tempat, Tgl. Lahir (umur) : ………………………………………………………(……tahun) 

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

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

Sebelum saya mengajukan Izin Penggunaan Pelataran / Los / Kios *) di Pasar ………………………………… 

dengan ini menyatakan : 

1. Saya akan tunduk terhadap tata tertib penggunaan Pelataran / Los / Kios *) di Psar …………………. 

Dan tunduk terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diberlakukan di Pasar 

………………………………; 

2. Saya akan menjaga dan mempertahankan estetika pasar, kebersihan, ketertiban dan keindahan 

pasar dengan senantiasa menjaga taman dan fasilitas lainnya serta akan menyediakan tempat 

pembuangan sampah di Pelataran/ Los / kios *) yang kami gunakan sebagai tempat kami 

berjualan; 

3. Saya bersedia untuk tidak ,mengubah, menambah, dan membongkar atau merusak bangunan 

Pelataran / Los / Kios *) dan apabila saya ,melanggar pernyataan ini saya bersedia menangggung 

sanksi kerugian dan bersedia untuk kehilangan hak berjualan di Pasar …………………. 

4. Saya bersedia untuk memenuhi kewajiban membayar Retribusi sebagaimana diatur oleh Peraturan 

Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun   2013 dan saya berjualan setiap hari; 

5. Saya bersedia untuk bersikap jujur dalam keseharian saya berjualan dan sekali-kali saya tidak akan 

melakukan kecurangan. 

Demikian pernyataan ini dibuat dengan seseungguhnya agar maklum adanya. 

 

Purwakarta, …………………………………………… 

   Yang menyatakan, 

   
 
 

    
 
 

   …………………………………………… 
 
 
 
 
 

 
 
Keterangan : 
*) : pilih salah satu 
 

Materai 
Rp. 6000,- 


