
PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR 
BADAN PERIZINAN, PENANAMAN MODAL DAN PROMOSI DAERAH 

CHECK LIST : IZIN PRINSIP PERUBAHAN PENANAMAN MODAL 
 

A.   Dasar hukum : 
1.  Perbup Indragiri Hilir No. 45 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kab. Inhil. 
2. Perda No. 1 Th 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu. 
 
B.   Syarat Administrasi : 

1. Permohonan bermaterai Rp. 6.000,-  
2. Fotocopy Izin prinsip perubahan penanaman modal yang dimohonkan perubahannya    
3. Fotocopy Akta Pendirian   
4. Keterangan rencana penanaman modal  

a. Untuk industri, berupa uraian diagram alir produksi (flow chart of production) dilengkapi 
dengan penjelasan detail uraian proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan baku 

 

b.  Untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan dan penjelasan produk jasa 
yang dihasilkan 

 

c. Untuk proyek perluasan dalam bidang usaha industri, melampirkan rekapitulasi kapasitas 
produksi terhadap jenis produksi barang yang sama (KBLI), dilokasi yang sama atas seluruh 
persetujuan yang dimiliki oleh perusahaan 

 

5. Apabila terjadi perubahan rencana permodalan permohonan dilampiri :  
a. Kesepakatan para pmegang saham dalam perseroan yang dituangkan dalam bentuk :   

 Rekaman Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang sah sesuai anggaran 
dasar perusahaan yang telah dicatat oleh notaris sesuai dengan tempat kedudukan 
perusahaan dalam akta atau, 

 

 Keputusan sirkular yang ditanda tangani oleh seluruh pemegang saham dan telah 
dicatat oleh notarissesuia dengan tempat kedudukan perusahaan dalam akta atau 

 

 Berita acara rapat dalam bentuk akta notaris yang memenuhi keputusan Pasal 21 dalam 
BAB II Undang-Undang Nomor : 40/2007 tentang perseroan terbatas dilengkapi bukti 
diri pemegang saham baru 

 

b. Malampirkan bukti diri para pemegang saham baru   
c. Kronologis pernyataan dalam modal perseroan sejak pendirian perusahaan sampai dengan 

permohonan terakhir 
 

d. Neraca keterangan perusahaan apabila sumber pembiayaan dibiayai melalui laba ditanam 
kembali 

 

6. Laporan Kegiatan Penanaman Modal  (LKPM) priode terakhir (untuk permohonan perluasan 
dan alis status) 

 

7. Hasil pemeriksaan lapangan   
8. Permohonan Izin Prinsip Perluasan disampaikan oleh Direksi Peusahaan ke PTSP PDKPM sesuai 

kewenangannya 
 

9. Permohonan yang tidak secara langsung disampaikan oleh Direksi Perusahaan ke PTSP PDKPM 
harus dilampiri surat kuasa 

 

10. Surat kuasa asli diberi materai yang dilengkapi identitas diri yang jelas dari penerima kuasa 
untuk pengurusan izin 

 

11. Materai Rp.6000,-  
 
C.   Data pemohon : 
1. Pemohon :  
2. No. Tlp / HP :  
3. Jenis usaha :  
4. Merk usaha :  
5. Alamat lokasi usaha :  
6. Tgl. diterima :  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
D. Penyerahan Berkas Pemohon : 
1. Nama :  
2. Pekerjaan :  
3. No.Hp. Penyerah Berkas :  
4. Alamat :  
5. Tanda tangan yang 

menyerahkan berkas 
:  

  
 
 Diketahui Oleh 

Bidang Kesra dan PM 
 
 
 

_____________________ 

Bidang Pelayanan & SIT 
 
 
 

______________________ 

Diterima  oleh : 
(Front Office) 

  
 

_________________ 

 


