IMB MENARA
Persyaratan Permohonan Daftar Ulang IMB Menara Green Field :
No.
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Persyaratan IMB
Syarat Administrasi
fotokopi KTP Pemohon yang masih berlaku;
fotokopi akta pendirian dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke instansi
yang berwenang bagi pemohon badan apabila nama pemohon berbeda engan SKRK;
surat kuasa bermaterai dengan dilampiri fotokopi KTP penerima kuasa yang masih berlaku apabila permohonan dikuasakan;
fotokopi tanda bukti status kepemilikan atau penguasaan atas tanah antara lain berupa sertifikat hak atas tanah, akta jual beli, girik, petok, da
n/atau bukti status penguasaan tanah lainnya atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, d
an apabila bukti kepemilikan masih berupa Ikatan Jual Beli, maka harus dilengkapi dengan surat pernyataan pemilik tanah yang menyatakan ti
dak keberatan IMB Menara diatasnamakan pemilik lahan;
fotokopi asuransi yang berkaitan dengan bangunan menara yang masih berlaku, mencakup bangunan dan masyarakat sekitar yang dilegalisas
i oleh pejabat yang berwenang;
fotokopi SKRK untuk menara di atas permukaan tanah/green field)
asli IMB Menara lama beserta lampirannya*
hasil laporan evaluasi kelayakan konstruksi bangunan menara yang dikeluarkan oleh konsultan independen sebanyak 2 (dua) set
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surat keterangan kehilangan dari kepolisian apabila dokumen asli IMB Menara tidak ditemukan/hilang.*

B
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Syarat Teknis
surat rekomendasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika mengenai titik lokasi menara dan penggunaan bersama menara untuk menara
telekomunikasi;
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rencana teknis bangunan menara meliputi :
gambar rancang bangun menara, berupa softcopy file CAD yang terdiri dari :
(1) gambar situasi (skala 1 : 1000 / 1 : 500);
(2) gambar lay out/denah dan tampak (skala 1 : 100 / 1 : 200); dan
(3) gambar konstruksi menara dan bangunan gedung (skala 1 : 100) dan detail (skala 1 : 50/1 : 20 / 1 : 10).
Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Pendirian Menara.
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