
 

 

SURAT PERMOHONAN IZIN 

PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET (HABITAT BUATAN) 

 
 

Nomor   :                Kotabaru,         Desember 2017 
Lampiran : 1 (Satu) Berkas 
Perihal  : Permohonan  Izin Pengelolaan dan 
    Pengusahaan Sarang Burung Walet            Kepada Yth, 
                  Bupati Kotabaru 

Cq.     Kepala Dinas Penanaman Modal dan     Pelayanan    
          Perizinan Terpadu Satu Pintu 

                 Kabupaten Kotabaru  
 
                 di –  Kotabaru 
          
 
Dengan hormat, 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : 

1. Nama Pemohon  :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2. Alamat Rumah  :  

   

3. Nomor Telp / HP  : 

dengan ini mengajukan permohonan izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di wilayah 

Kabupaten Kotabaru dengan luas areal pengelolaan dan pengusahaan sebagai berikut : 

1. Luas tanah   :  meter persegi. (panjang:          meter, lebar          meter) 

2. Status tanah  :    

3. Luasan  bangunan : panjang :         meter,  lebar :       meter         ketinggian :          lantai/tingkat 

4. Lokasi bangunan : 

  

sebagai bahan pertimbangan dilampirkan persyaratan sebagai berikut 

1.   Foto copy KTP pemohon          

2.   Foto copy IMB dengan peruntukan budidaya hewan / sarang burung walet.   

3.   Foto copy akta pendirian perusahaan (apabila pemohon berbentuk badan hukum) yang disahkan oleh  

      instansi yang berwenang.                   

4    NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah)     

5.   SITU (Surat Izin Tempat Usaha) 

6    SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup). 

7.   Pernyataan tidak keberatan dari tetangga kiri, kanan, muka dan belakang dilokasi tempat kegiatan usaha   

      yang  dimohonkan dan diketahui oleh lurah / kepala desa.     

8.   Surat pernyataan persetujuan dari kepala desa / lurah dan camat setempat. 

9.   Peta lokasi yang menunjukan batas-batas titik koordinat secara jelas dengan skala 1 : 1000 

10. Bukti kepemilikan. 

11. Syarat penunjang lainnya yang di perlukan.  

 

                   Pemohon, 

 

  

                                              (. . . . . . . . . . . . . . . .) 

 

 



 

 

SURAT PERNYATAAN TIDAK KEBERATAN 
PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET 

 
 

Kami yang bertanda tangan dibawah ini : 

1. Nama (tetangga kiri)  : 

2. Nama (tetangga kanan)  : 

3. Nama (tetangga muka)  : 

4. Nama (tetangga belakang)  : 

 

menyatakan dengan sebenarnya bahwa kami tidak keberatan atas berdirinya bangunan untuk 
pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet (budidaya hewan  / sarang burung walet)  dengan 
luas  areal pengelolaan dan pengusahaan sarang burung  sebagai berikut : 
 
a. Luas tanah  `: panjang :      meter; lebar :      meter; luas :        meter persegi        
b. Luasan bangunan  :  panjang :      meter; lebar :      meter; ketinggian :      tingkat/lantai 
c.   Lokasi kegiatan  :    
 
 
yang mana bangunan tersebut berwatasan / bertambitan dengan tanah / bangunan kepunyaan kami. 
Pemilik bangunan untuk pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet (budidaya hewan / sarang 
burung walet tersebut adalah : 
  :    

1. Nama      : 

2. Alamat rumah  :  

  

Demikian surat pernyataan  tidak keberatan atas pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet 

ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 

                                                                                                  ………….........,      Desember .2017 

                                        Kami yang membuat pernyataan, 

        

                     Mengetahui, 

           Lurah / Kepala Desa 

1. ................................ ( tetangga kiri ) 

 

 (…………….. . . . . .  . . . . . . . . . . . . )  

2. ……………………. ( tetangga kanan) 

 

 

3. ……………………. ( tetangga muka ) 

 

 

4. ……………………. ( tetangga belakang) 

 

 



                                                                                                                     

 

 
KOP DESA / KELURAHAN / KECAMATAN 

 
 

 
 

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN 
IZIN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET 

                                  Nomor :  
 

 
 
 

Saya  yang bertanda tangan di bawah ini : 
 

1. Nama   :   
2. NIP     :        
3. Jabatan    :   

 
dengan ini menyatakan persetujuan atas permohonan izin pengelolaan dan pengusahaan 

sarang burung walet yang disampaikan oleh : 
 
1. Nama Pemohon    :  

2. Alamat Rumah    : 
3. Nomor Telp / HP    : 
4. Luas Areal Pengelolaan dan Pengusahaan :  

a. Luas Tanah     : 
b. Luasan bangunan    : 

5. Alamat Lokasi Kegiatan   : 
 
 

 
Demikian surat pernyataan persetujuan izin pengelolaan dan pengusahaan sarang 

burung walet ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 ………………,         Desember 2017 
 
Yang Menyatakan 
 
 
Nama dan Tanda tangan 
Cap Desa / Kelurahan / Kecamatan 

 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

SURAT KUASA 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

 

Nama  : 

Pekerjaan : 

Alamat  : 

 

dengan ini memberikan kuasa untuk mengurus pembuatan izin pengelolaan dan pengusahaan sarang 

burung walet kepada : 

Nama  :  

Pekerjaan : 

Alamat  : 

 

Demikian surat kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 

. . . . . .. . . . ... .Desenber 2017 

               Hormat Kami, 
 

 Pemberi kuasa,  Penerima kuasa, 

 
 
                                            Materai 6000 

 

                         (. . . . . . . . . . . .. . . . . )    (                           ) 
 

 
 
 

 
 


