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PEKELILING P.T.G. JOHOR BIL. 11 / 90  
 
1. TUJUAN : 
 

Tujuan Pekeliling ini adalah untuk menyampaikan keputusan Majlis Mesyuarat 
Kerajaan kadar-kadar baru Lesen Pendudukan Sementara bagi tanah Kerajaan : 

 
 
2. KEPUTUSAN  MAJLIS  MESYUARAT  KERAJAAN : 
 

2.1 Majlis Mesyuarat Kerajaan di mesyuaratnya pada 4hb April, 1990                                                  
( R / M. Bil. 271 / 90 ) telah membuat keputusan bersetuju meminda 
Jadual ( IV ) Peraturan ( 19 ) perenggan ( a ) Kaedah-Kaedah Tanah 
Johor 1966 seperti berikut : 

 
  JADUAL IV – KADAR-KADAR LESEN PENDUDUKAN SEMENTARA 

 
  ( a ) LESEN PENDUDUKAN SEMENTARA BAGI TANAH DIBAWAH 
 
     BANDAR   PEKAN  DESA 

 ( i ) Rumah $40/=setahun $30/= setahun $20/= setahun 
  Kediaman bagi setiap  bagi setiap  bagi setiap  
    1,000 k.p. atau 1,000 k.p. atau 1,000 k.p. atau 
    sebahagian  sebahagian  sebahagian 

daripadanya.  daripadanya  daripadanya. 
Bagi tambahan Bagi tambahan Bagi tambahan 
setiap 1,000 k.p. setiap 1,000 k.p. setiap 1,000 k.p. 
dikenakan  dikenakan  dikenakan  
bayaran  bayaran  bayaran  
tambahan $10/= tambahan 8/= tambahan $7/= 

 
 
    BANDAR   PEKAN   DESA 

 ( i ) Rumah $80/=setahun $50/= setahun $40/= setahun 
  Kedai  bagi setiap  bagi setiap  bagi setiap 
    1,000 k.p. atau 1,000 k.p. atau 1,000 k.p. atau 
    sebahagian  sebahagian  sebahagian 

daripadanya.  daripadanya  daripadanya. 
Bagi tambahan Bagi tambahan Bagi tambahan 
setiap 1,000 k.p. setiap 1,000 k.p. setiap 1,000 k.p. 
dikenakan  dikenakan  dikenakan  
bayaran  bayaran  bayaran  
tambahan $20/= tambahan 16/= tambahan $10/= 

 
 
 ( iii ) Gerai  $40/= setahun $20/= setahun $10/= setahun 
    bagi setiap  bagi setiap  bagi setiap 



    buah gerai  buah gerai  buah gerai 
 
 ( iv ) Bengkel $100/= setahun $50/= setahun $25/= setahun 
    bagi setiap  bagi setiap  bagi setiap 
    buah bengkel  buah bengkel  buah bengkel 
 
 
 ( iv ) Bangsal $50/= setahun $25/= setahun $15/= setahun 
    bagi setiap  bagi setiap  bagi setiap 
    buah bangsal  buah bangsal  buah bangsal 
 
 
 ( v ) Nursery $100/= seekar setahun atau sebahagian daripadanya. 
 
 
 ( vi ) Papan  $40/=setahun  $30/= setahun $20/= setahun 
  Iklan  bagi setiap  bagi setiap  bagi setiap 
    1,000 k.p. atau 1,000 k.p. atau 1,000 k.p. atau 
    sebahagian  sebahagian  sebahagian 

daripadanya.  daripadanya  daripadanya. 
Bagi tambahan Bagi tambahan Bagi tambahan 
setiap 1,000 k.p. setiap 1,000 k.p. setiap 1,000 k.p. 
dikenakan  dikenakan  dikenakan  
bayaran  bayaran  bayaran  
tambahan $10/= tambahan 8/= tambahan $7/=  

  
 

( vii ) Setor Sekurang-kurangnya   $50.00 setahun  bagi setiap 1,000  kaki 
persegi. Tambahan setiap 1,000 kaki persegi atau sebahagian 
daripadanya dikenakan bayaran tambahan $10.00 

 
( ix ) Tempat $100 setahun bagi setiap 1,000 k.p. atau sebahagian  

Letak   daripadanya 
  Kereta 
 
 

( x ) Pertunjukkan   $50.00 sehari 
  Awam. 
 
 

( xi ) Pertunjukkan  $10.00 sehari 
  Awam untuk 
  Tujuan Keagamaan 
 
 ( xii ) Jeti  $40.00 setahun bagi setiap 1,000 kaki persegi 
 
 

( xiii ) Portable $800.00 seekar setahun atau sebahagian daripadanya 
  Sawmill 



 
( xiv ) Stok pile $100.00 seekar setahun atau sebahagian daripadanya 

 
 

( xv ) Jalan  $100.00 seekar setahun atau sebahagian daripadanya 
 
 
 
 
3. TARIKH BERKUATKUASA : 
 
 

3.1 Tarikh kuatkuasanya Pekeliling ini adalah bermula pada 1hb Mei 1990. 
 
 
 
“BERKHIDMAT  UNTUK NEGARA” 
 
 
 
          
( DATO’ RAHMAT BIN ABDUL RAHMAN )  
Timbalan PengarahTanah Dan Galian, 
Johor 
 
 
Untuk Edaran : Semua Pegawai Pejabat Tanah Dan Galian, Johor 
   Semua Pentadbir Tanah Daerah, dan 
   Semua Penolong Pentadbir Tanah Daerah Kecil 
 
 
Pejabat PengarahTanah dan Galian 
Johor 
25hb September 1990 
 
 


