Print Form

Nomor
Lamp.
Perihal

:
:
: Permohonan Ijin

Kepada:
Yth. Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
Kota Semarang
di SEMARANG

Dengan Hormat,
Bersama ini saya mengajukan permohonan ijin, dengan data-data sebagai berikut :
Agenda No.

:

Tanggal

:

Diisi oleh petugas

I.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Nama Pemohon
Pekerjaan
Alamat (RT / RW)
Kecamatan
Kelurahan
Kode Pos
Nomor Telpon / HP

II.

a.
b.
c.
d.

Pemohon untuk / atas nama
Surat Kuasa No. /tanggal
Alamat yang diwakili
Apabila yang diwakili Badan Hukum /
Instantasi sebutkan kedudukan / hubungan
pemohon dengan yang diwakili

e. Akte pendirian Badan Hukum
III. Letak tanah / Tempat Usaha / Pertandaaan
a. J a l a n
b. Kecamatan
c. Kelurahan
Maksud Permohonan Untuk

IV.

Peta Kerterangan Rencana Kota (KRK)
Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
Ijin Ganguan (HO)

V.

a. Status Kepemilikan Tanah
Luas Tanah
c. Luas Bangunan
d. Peruntukan Penggunaan Tanah/Bangunan
b.

VI.

Catatan / Keterangan Lain-lain

Mengetahui
Kepala Kelurahan

Mengetahui
Camat

Pemohon

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

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

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

SURAT PERNYATAAN
Yang bertanda tangan di bawah ini :
NAMA

:

Alamat

:

Pekerjaan

:

Sebagai pemilik tanah dan bangunan yang terletak di :
:

Jalan

Kecamatan :
Kelurahan

;

Berkaitan dengan permohonan Izin Mendirikan Bangunan yang saya ajukan dengan ini
menyatakan :
1

Saya sanggup dan akan taat pada peraturan dan perda bangunan yang disyaratkan
dalam rangka pengajuan IMB.

2

Saya sanggup membuat sumur peresapan yang diinstruksikan oleh Walikotamadya
Kepala Daerah Tingkat II Semarang dalam SK.No.546.2/148/1994.

3

Kerugian dan sengketa yang timbul akibat pelaksanaan pembangunan diatas tanah
tersebut diatas, akan saya selesaikan dengan musyawarah dan kerugian akan saya
ganti sepenuhnya.

4

Pelaksanaan pembangunan akan saya hentikan total terlebih dahulu bilamana
kerugian dan sengketa tersebut diatas belum saya selesaikan.

5

Apabila pelaksanaan pembangunan menyimpang dari izin yang di berikan, saya
sanggup membongkar sendiri ataupun dibongkar oleh pihak yang berwenang atas
bangunan yang saya bangun setelah pada saya diperintahkan membongkar dan saya
tidak akan menuntut pada yang berwenang serta minta ganti rugi

6

Tanah tersebut diatas dimana bangunan akan didirikan tidak dalam sengketa.
Apabila kelak kemudian hari setelah izin diterbitkan timbul sengketa atas tanah dan
atau bangunan turutannya yang kami ajukan IMB, sepanuhnya menjadi tanggung
jawab saya, dan saya menyanggupi IMB yang telah dikeluarkan untuk dicabut dan
dibatalkan tanpa saya akan menuntut dan minta ganti rugi dalam bentuk apapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan maupun tekanan dari
pihak manapun.

Yang membuat pernyataan,
Materai
Rp 6.000

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

DATA PERMOHONAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Agenda No

:

Tanggal

:

IDENTITAS PEMOHON
I. - Nama

:

- Permohonan untuk atas nama

:

- Alamat

:

II. LOKASI BANGUNAN
- Jalan

:

- Kecamatan

:

- Kelurahan

:

III. RENCANA PENGGUNAAN BANGUNAN UNTUK :
IV. LAMPIRAN PERMOHONAN ( FOTO COPY )
1. Peta Keterangan Rencana Kota
2. Bukti Penguasaan tanah ( menunjukkan asli atau foto copy yang
dilegalisir oleh pejabat yang berwenang )
Dapat berupa a. Sertifikat
b. Letter C / D SKPT
- Arsip permohonan Hak
- Tanah Negara ( Surat Keterangan tidak
sengketa dengan pihak lain dari lurah / camat )
Bila tanah bukan miliknya sendiri dilampiri
surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah
3. Bukti pembayaran PBB tahun terakhir
4. Bukti tentang status diri ( KTP )
5. BILA PERMOHONAN BERBADAN HUKUM
dilampiri Akte Badan Hukum ( PT, CV, Firma, Yayasan, dst )
6. BILA PERMOHONAN UNTUK PERBAIKAN / RENOVASI
dilampiri dengan ijin lama
7. GAMBAR RENCANAN BANGUNAN
( bagi rencana bangunan, bangunan Konstruksi atap dengan
bentangan lebih dari 10.000 mm dan bangunan bertingkat
harus dilengkapi gambar dan perhitungan konstruksi )
8. SURAT PERNYATAAN
9. LAIN - LAIN

Mengetahui
Petugas Agendaris

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

(3x)
(3x)

Ada
Ada

Tidak
Tidak

(3x)
(3x)
(3x)

Ada
Ada

Tidak
Tidak

Ada

Tidak

(3x)

Ada

Tidak

(3x)

Ada

Tidak

(3x)
(3x)

Ada
Ada

Tidak
Tidak

Semarang,
Pemohon :

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

