
SURAT PERNYATAAN 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama  : …………………………………………………………………………. 

Pekerjaan  : …………………………………………………………………………. 
Alamat  : …………………………………………………………………………. 

 

Bahwa sesungguhnya dengan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 
yang kami ajukan kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota 
Samarinda, yang berlokasi di : 

 
 Jalan  : …………………………………………………………………………. 

 Gang  : …………………………………………………………………………. 
 Kelurahan : …………………………………………………………………………. 
 Kecamatan : …………………………………………………………………………. 

 
Dengan ini menerangkan dan menjamin bahwa apabila permohonan IMB 

dikabulkan saya bersedia : 
1. Bertanggung jawab penuh terhadap pembangunan baik menyangkut 

kekuatan konstruksi, kekokohan, kualitas struktur bangunan serta 

keselamatan umum dilingkungan sekitarnya dari kegagalan konstruksi; 
2. Bertanggung jawab atas segala dampak yang timbul akibat 

pembangunan, baik dari segi hukum maupun teknis; 

3. Tidak akan merubah peruntukan bangunan sesuai dengan yang 
ditetapkan; 

4. Tidak akan merubah luas bangunan sesuai dokumen yang diajukan; 
5. Tidak akan melanggar sempadan bangunan yang telah ditetapkan; 
6. Tidak akan membongkar, dan/atau merubah fasilitas umum (trotoar, 

drainase, instalasi dan bangunan tiang listrik/telepon, instalasi dan 
bangunan pipa air bersih dan fasilitas umum lainnya) yang ada tanpa 
persetujuan instansi teknis terkait; 

7. Membuat bak kontrol setiap jarak 3 Meter pada drainase 
terbuka/tertutup sebagai buangan air hujan dan air sabun sebelum 

membuang kesaluran riol kota; 
8. Membuat Man Hole ukuran 80X80 cm2 pada jembatan kendaraan; 
9. Tidak akan mengambil fasilitas umum (ruang parkir) untuk kegiatan yang 

tidak sesuai dengan peruntukkannya; 
10. Tidak menempatkan material/bahan bangunan ditepi jalan/gang 

sehingga mengganggu kelancaran mobilitas pemakai jalan;  
11. Tidak akan menambah bangunan teralis didepan bangunan; 
12. Selalu menjaga kebersihan dan kelancaran pembuangan air dilingkungan 

bangunan; 
13. Akan selalu menjaga lingkungan agar tetap teduh dengan menanam 

pohon penghijauan atau tanaman hias; 

14. Akan menyelesaikan sendiri bilamana terjadi permasalahan teknis/non 
teknis dengan tetangga (warga) sekitar bangunan yang dilaksanakan; 

15. Menjamin bahwa semua data yang merupakan syarat mengajukan IMB 
adalah benar adanya. 

 

Apabila dikemudian hari ternyata saya mengingkari pernyataan tersebut maka 
saya bersedia : 

1. Membongkar bangunan dimaksud dan/atau melakukan pembongkaran 
oleh Pemerintah Kota Samarinda dengan segera tanpa menuntut ganti 
rugi; 

2. Dituntut sesuai dengan peraturan perizinan yang berlaku. 
 



Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa 

dipengaruhi serta dipaksa oleh pihak manapun dan ditanda tangani dalam 
keadaan sehat diatas materai yang cukup. 

 
Samarinda, ………………………………… 

Yang Membuat Pernyataan, 

 
 

Materai Rp. 6000,- 

 

………………………………………………… 
 

 
 

 


