FORM IZIN LOKASI/IMB

Nomor

:

Lampiran

:

Perihal

Yth.
Lewat
Permohonan *)

Izin Lokasi
Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

KETERANGAN PEMOHON
a. Nama pemohon
b. Alamat pemohon

c. Nama perusahaan
d. Alamat perusahaan

e. Jabatan pemohon dalam
perusahaan
KETERANGAN KEGIATAN
a. Jenis kegiatan/bidang usaha
b. Lokasi kegiatan

c. Luas bangunan/tempat usaha
d. Rencana investasi
e. Jumlah tenaga kerja
KETERANGAN TANAH
a. Status hak atas tanah
b. Nama pemegang hak atas tanah
c. Luas tanah
d. Status penggunaan
e. Batas-batas tanah

:
:

:
:

:

:
:

:

:
:
:
:
:

Kepada
Bupati Wonogiri
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.
Wonogiri.
Di
WONOGIRI.

………………………
………………………
………………………
Telp. ……………….
………………………
………………………
………………………
Telp. ……………….
………………………

………………………
Jl. / Dusun
: ………………………
Desa / Kel.
: ………………………
Kecamatan
: ………………………
Kabupaten
: Wonogiri
2
………..… m
Rp ………………………
Laki-laki : .................
Wanita : .................

HM / HGB / HGU / HP *)
Nomor : …………….
………………………
………..… m2
Milik sendiri / Sewa / Pinjam pakai *)
- Sebelah barat : ………………..
- Sebelah utara : ……………..
- Sebelah timur : ………………..
- Sebelah selatan : ……………..

PERNYATAAN
Bahwa saya, nama : ……………………..……., dalam kapasitas saya sebagai pemilik /pimpinan perusahaan dengan ini menyatakan
bahwa permohonan ini beserta lampirannya dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas meterai yang cukup, dan
saya menjamin dan bertanggungjawab secara hukum atas :
a. Keaslian seluruh dokumen yang disampaikan;
b. Kesesuaian seluruh rekaman/fotokopi data yang disampaikan dengan dokumen aslinya; dan
c. Keaslian seluruh tandatangan yang tercantum dalam permohonan.

……………………………., ………………….
Hormat saya,
Materai
Rp. 6.000,-

Mengetahui,
Lurah / Kepala Desa

*) Permohonan bisa diterima dan didaftarkan petugas setelah persyaratan lengkap.

Camat

FORM IZIN LOKASI/IMB

LAMPIRAN
IZIN LOKASI
a.

Fotocopy KTP pemohon

b.

Fotocopy akte pendirian perusahaan dan perubahannya lengkap dengan
pengesahan (bagi badan hukum)

c.

Fotocopy NPWP perusahaan

d.

Fotocopy sertifikat / surat bukti status hak atas tanah

e.

Gambar kasar / sketsa tanah yang dimohon

f.

Proposal / uraian rencana proyek yang akan dibangun

g.

Pertimbangan teknis pertanahan

h.

Fotocopy Izin Prinsip Penanaman Modal

i.

Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)
a.

fotocopy KTP pemohon

b.

Fotocopy sertifikat / surat bukti status hak atas tanah

c.

fotocopy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan (SPPTPBB) tahun berkenaan

d.

gambar rencana bangunan yang meliputi : situasi, denah, tampak (depan,
belakang, dan samping), rencana (pondasi, atap, sanitasi), potongan (melintang,
dan memanjang) yang disahkan oleh pejabat yang ditunjuk

e.

surat pernyataan pemanfaatan tanah, antara pemilik bangunan dengan pemilik
tanah, apabila pemilik bangunan bukan pemilik tanah

f.

izin

lingkungan

atau

surat

pernyataan

kesanggupan pengelolaan dan

pemantauan lingkungan hidup (SPPL), bagi yang dipersyaratkan
g.

surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga yang berbatasan langsung untuk
bangunan dua (2) lantai atau lebih

h.

gambar dan perhitungan konstruksi baja apabila bangunan menggunakan
konstruksi baja

i.

gambar dan perhitungan beton apabila bangunan menggunakan struktur beton

j.

hasil tes sondir apabila bangunan bertingkat lebih dari 2 (dua) lantai atau
ketinggian lebih dari 12 (dua belas) meter

k.

Persyaratan lain sesuai jenis dan fungsi bangunan *)

*) Permohonan bisa diterima dan didaftarkan petugas setelah persyaratan lengkap.
*) Persyaratan lain sesuai jenis/fungsi kegiatan dapat ditanyakan kepada petugas.

FORM IZIN LOKASI/IMB

PERNYATAAN PERSETUJUAN WARGA
Yang bertanda tangan di bawah ini, kami warga sekitar lokasi dari :
Kegiatan/usaha
: ……………………
Pemilik/penanggungjawab
: ……………………
Lokasi usaha
: Jl / Dusun
: ……………………
Kel / Desa
: ……………………
Kecamatan : ……………………
Kabupaten : Wonogiri
Dengan ini menyatakan bahwa kami telah menerima pemberitahuan/sosialisasi dan tidak keberatan/menyetujui atas
kegiatan/usaha dimaksud.
Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar – benarnya tanpa paksaan dari pihak manapun, untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.
Daftar Warga
No.

Nama

Alamat

Tetangga Sebelah

Tanda Tangan

Pemilik/Penanggungjawab
Kegiatan/Usaha

Mengetahui,
Kepala Desa / Lurah

*) Kolom daftar warga dapat ditambahkan sesuai kebutuhan.

Camat

FORM IZIN LOKASI/IMB

PERNYATAAN PENGGUNAAN TANAH

Yang bertandatangan di bawah ini :
Nama
: ..............................................................
Tempat, tanggal lahir
: ..............................................................
Pekerjaan
: ..............................................................
Alamat
: ..............................................................
Selaku PIHAK PERTAMA (pemilik tanah)
Nama
: ..............................................................
Tempat, tanggal lahir
: ..............................................................
Pekerjaan
: ..............................................................
Alamat
: ..............................................................
Selaku PIHAK KEDUA (pengguna tanah)
PIHAK PERTAMA selaku pemilik tanah diatas HM / HGB / HGU / HP *)

Nomor : ……………. yang berlokasi di

Jl. / Dusun ..............................................................
Desa / Kel. .............................................................
Kecamatan ............................................................
Kabupaten Wonogiri
mengizinkan / memperbolehkan PIHAK KEDUA memanfaatkan / menggunakan tanah dimaksud untuk :
Kegiatan / usaha
:
Luas tempat usaha / bangunan :

........................................
....................................... m

2

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar – benarnya tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya

Wonogiri , .......................
PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Materai
Rp. 6000

LURAH/KEPALA DESA

*) Diisi jika pengguna tanah/bangunan bukan pemilik tanah (atas nama dalam sertifikat)

CAMAT

