
FORMULIR APLIKASI KEMITRAAN 

 

Nama    :        L/P 

Nama Keluarga Penanggung lainnya : 

Usia   : Tahun   Status   : Menikah/ Tidak Menikah 

Agama  :    Suku Keluarga : 

Alamat  : 

Di areal Kompleks :  Perumahan baru / pemukiman lama 

Nama  Asal Pendidikan Terakhir : 

Pekerjaan saat ini : 

Pernah bekerja di usaha kesehatan/ klinik : Ya / Tidak 

 Jika ya, Nama usahanya    : 

 Lama Bekerja    : Kurang 5 tahun /   Lebih 5 Tahun 

Hobby     : 

Organisasi yang di ikuti saat ini : 

Usaha lain yang dimiliki saat ini : 

Dana yang di anggarkan untuk keberhasilan usaha ini  : Cukup / Melebihi dari cukup 

Ditandatangani pada tanggal : 

           

 

 Calon Mitra 

 

 

 

(    ) 

  



PERJANJIAN KERAHASIAAN 

 
 

Perjanjian ini dibuat oleh : 

1. PT. DOKTER MOEZ INDONESIA bertindak atas merk dagang KLINIKITA 
2.  
 
Dengan mempertimbangkan keuntungan kedua belah pihak, kedua belah pihak 
setuju untuk melaksanakan hal-hal dan kondisi tersebut di bawah ini yang diatur 
untuk kepentingan bersama. 
 
1. Penanda tangan dari dokumen ini menyetujui dan menerima seluruh tanggung 
jawab untuk mempertahankan kerahasiaan mengenai informasi-informasi dan 
transaksi yang ada dalam dokumen dimaksud. Oleh karena itu setiap orang setuju 
dan menjamin tidak ada kelalaian/ informasi yang tidak benar dalam bentuk apapun 
untuk mengijinkan orang lain / pihak lain membuka informasi rahasia yang ada di 
dalamnya. 
 
2. Dengan ini menyatakan persetujuan bahwa penanda tangan di bawah ini tidak 
akan memberikan pada orang lain mengenai informasi rahasia yang diberikan oleh 
penandatangan lainnya, yang menyangkut dokumen, spesimen, kode informasi 
bank, atau referensi dan/atau informasi yang diberitahukan lainnya sebagai hal yang 
rahasia  atau istimewa yang tidak dapat dibuka tanpa persetujuan tertulis oleh satu 
sama lainnya. 
 
3. Lebih jauh setuju bahwa orang-orang yang bertanda tangan, patut mematuhi 
perjanjian ini, mengingat, mengetahui dan menerima ini sebagai kontrak terikat 
secara hukum yang dapat diajukan ke meja pengadilan. 
 
4. Dokumen ini merupakan Komitmen Komersial dan berlaku sebagaimana 
mestinya. Faksimile atas lembar ini dapat dianggap sebagai halnya asli, mengikat, 
dan memaksa. 
 
 
Dilaksanakan hari ini, 
Tanggal,  
Nama: dr. Maulana Adrian Sukamto   Nama : 
Jabatan direktur     Jabatan :  
Mewakili PT. Dokter Moez Indonesia  Mewakili (Calon mitra ) 
           Tanda tangan      Tanda tangan 

 

        Meterai 6000 

 

(     )     )   (



FORMULIR PENGUSULAN LOKASI KEMITRAAN 

Nama   : 

Alamat Rumah : 

  Kelurahan :   

  Kecamatan : 

No Telpon/ HP : 

DATA USULAN LOKASI  

Alamat  : 

Kelurahan :   

  Kecamatan : 

Ukuran Bangunan  ( L x P )  : 

Ukuran Tanah  ( L x P )  :  

Jenis Bangunan /Tanah   : Ruko / Rumah / Tanah 

Peruntukan Tanah&Bangunan  Pemukiman/ Industri / Jasa / Perdagangan )* 

Ada IMB ( Ijin Mendirikan Bangunan ) Ada tahun………/ Tidak 

Ada KRK ( Keterangan Rencana Kota ) Ada KRK S/D th……. .../ Tidak 

Sertifikat  HM/ HGB ( Hak Guna Bangunan) HM / HGB sd tahun ………….. )* 

Ijin  HO    Ada/Pernah Ada/ Belum/ Diurus tidak keluar )* 

Bukti PBB   Ada Tahun………. / Tidak  )* 

Pemilik Tanah Bangunan Sewa …….. tahun  / Sendiri 

Nama pemilik sertifikat  Orang lain ( kerabat / tidak) / Sendiri )* 

Kondisi Bangunan  Lebih 10 th / kurang 10 th / Renovasi 

Fasilitas Bangunan  Listrik ………w / Telp…….. / Air………….. 

Jenis jalan didepan  Aspal 1 jalur / Aspal lebih 1 jalur / Non aspal 

Rencana Perlebaran Jalan / Penggusuran / Pergantian Jenis Wilayah   : Ada / Tidak Ada 

 

DENAH LOKASI 
 

 

 

Tandatangan 
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