SURAT PERNYATAAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENDIRIAN MENARA
Yang bertandatangan di bawah ini :
Nama
Pekerjaan/Jabatan
Alamat
Bertindak Atas Nama
Alamat Bertindak Atas Nama
Alamat Lokasi Menara
Penggunaan Bangunan Menara
Jenis Menara
Ketinggian Menara

:
:
:
:
:
:
:
: Roof Top / Green Field *
:

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :
1. Memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota
Surabaya, guna kelancaran permohonan perizinan secara elektronik;
2. Bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan data yang akan saya lampirkan dalam
rangka permohonan perizinan secara elektronik;
3. Bersedia membayar retribusi Izin Mendirikan Bangunan dengan waktu yang telah ditentukan
oleh Pemerintah Kota Surabaya, dan apabila setelah ada pemberitahuan melalui
SMS/email/surat untuk melunasi pembayaran retribusi Izin Mendirikan Bangunan tidak juga
dipenuhi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah retribusi ditetapkan, maka kami
bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Bertanggungjawab terhadap perencanaan konstruksi dan pekerjaan fisik pembangunan
menara baik pada saat pembangunan tersebut dilaksanakan sampai dengan selesai;
5. Menjamin menara yang telah didirikan beserta kelengkapannya adalah layak fungsi dan
dapat dipertanggungjawabkan konstruksinya serta telah sesuai dengan persyaratan
keamanan dan kualifikasi teknis;
6. Segala gangguan serta kerusakan yang ditimbulkan akibat berdirinya bangunan menara serta
pengoperasian menara, merupakan tanggung jawab kami dan bersedia memberikan ganti
rugi sesuai dengan besarnya kerugian yang diakibatkan;
7. Apabila terdapat keberatan dan atau tuntutan dan atau gugatan dalam bentuk apapun dari
warga terkait menara dimaksud di atas, maka kami berjanji dan mengikatkan diri untuk
bertanggung jawab atas segala akibat hukumnya dan menyelesaikan dengan cara terbaik
sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta membebaskan Pemerintah Kota Surabaya dari
segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun dari warga terkait dengan keberadaan
menara dimaksud di atas.
Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya dan kami laksanakan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

Surabaya, .........................
Yang Menyatakan,
Materai
Rp. 6000
(........................................)

