
 

Karawang, …..Juni 2021 

Nomor     : 19/PH-PKP/VI/2021 

Perihal     : Penawaran Jasa Pengurusan Izin Pengangkutan Barang Khusus Berbahaya 

                     

Kepada Yth : Bapak/Ibu 

Di.  

        Tempat 

 

Dengan Hormat 

Menindaklanjuti permintaan penawaran jasa pengurusan Rekomendasi ESDM & izin pengangkutan 

barang khusus berbahaya dari Dirjen Perhubungan Darat, dengan hal tersebut diatas kami 

informasikan untuk biaya jasa pengurusa Rekomendasi ESDM & izin pengangkutan barang khusus 

berbahaya dari Dirjen Perhubungan Darat perunit sebesar Rp. 49.975.000,- (Empat Puluh Sembilan 

Juta  Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah). 

Demikian surat penawaran ini kami buat, Atas perhatian dan kepercayaannya kami ucapkan 

terimakasih. 

 

Salam Hormat                                

Panji Riyadi, S.H. 

 

 

 

 

 

 



 

Dengan Syarat dan Kondisi :. 

 Harga diatas belum termasuk ppn & pph 23 

 Harga diatas adalah harga perunit 

 Penawaran harga ini berlaku 3 x 24 jam, sejak penawaran harga ini di kirimkan. 

 Harga diatas tidak termasuk PNBP/Retribusi  

 Harga diatas tidak termasuk Sertifikasi Driver/Pengemudi 

 Harga diatas tidak termasuk pengadaan Asuransi 

 Harga diatas tidak termasuk pengadaan dokumen kelengkapan persyaratan. 

 Lama pekerjaan 60 hari kerja, dengan catatan persyaratan lengkap. 

 Dokumen kelengkapan persyaratan disediakan secara lengkap oleh 

pemohon dan keabsahan serta kebenaran dokumen adalah tanggungjawab 

pemohon/pemberi kerja. 

 Apabila proses penerbitan Rekomendasi dari ESDM dan/atau perizinan 

pengankutan barang khusus berbahaya dari Dirjen Perhubungan Darat 

terhambat karena adanya kekurangan dokumen persyaratan dan/atau 

dokumen pendukung persyaratan menjadi tanggung pemberi 

kerja/pemohon. 

 System pembayaran DP 80%, 10% ketika tanda terima berkas/resi terbit 

dari pihak Kementrian,ESDM 10% ketika tanda terima berkas/resi dari 

Dirjen Perhubungan Darat. 

 Pembayaran ditransfer ke No. Rek. 7425 094 408 a.n. PT. Panji Konsultan Perizinan, 

Bank BCA, Cab. Galuh mas, Karawang.  

Dan Ketika ada hal yang yang ingin ditanyakan/dikonsultasikan lebih lanjut silahkan 

hubungi kami, CALL/WA : 0817 567 000 / 0811 815 456 

Demikian Syarat & Kondisi yang dapat kami informasikan sebelum mengurus Izin 

Pengangktan Barang Khusus Berbahaya, Atas perhatian dan kerjasamanya kami 

ucapkan terimakasih. 
 


