
SURAT PERNYATAAN 
REVISI NASKAH IMB MENARA TELEKOMUNIKASI 

 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini; 

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

NIK : ……………………………………………………………………………... 

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

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

Jabatan : Direktur/Direktur Utama/Ketua/……………….……………….*) 
   
Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 

Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan Retribusi 

Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Menara 

Telekomunikasi dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, mengamanatkan 

bahwa “IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku tanpa batas waktu 

sepanjang tidak ada perubahan struktur atau perubahan konstruksi menara”. Bersama 

ini  kami bermasksud mengajukan permohonan revisi naskah Izin Mendirikan 

Bangunan Menara Telekomunikasi IMB Menara Telekomunikasi (IMB MT), yang 

terletak di: 

 

Alamat Lokasi Menara : Jalan …………………………………………..……………………  

  Kelurahan ……………………. Kecamatan ………….…….… 

No. IMB MT Lama : ……………………………………………………………………..... 

Tanggal IMB MT Lama : ……………………………………………………………………….. 
   
Dengan ini menyatakan bahwa: 

1. Hanya melakukan revisi naskah IMB MT, sehubungan dengan masa berlaku yang 

tercantum di dalam naskah IMB MT lama; 

2. Sampai dengan saat ini tidak ada perubahan konstruksi, struktur, ketinggian, dan 

tidak ada perubahan bangunan apapun terhadap menara telekomunikasi eksisting 

yang sudah terbangun; 

3. Perjanjian Sewa Menyewa lahan/bangunan masih berlaku, terhitung sejak tanggal 

…………………………… sampai dengan …………………….……… 

4. Kondisi di lokasi tempat berdirinya Menara telekomunikasi kondusif dan tidak ada 

permasalahan dengan warga di sekitar radius yang terkena dampak; 

5. Bersedia membayar retribusi revisi naskah IMB MT.     

   
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dalam keadaan sehat serta 

tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan untuk dipergunakan sebagaimana 

mestinya, serta saya bertanggung jawab penuh apabila dikemudian hari terdapat hal-

hal  yang tidak benar atas pernyataan saya serta bersedia dicabut IMB Menara 

Telekomunikasi dimaksud. 

   
 …………………, ……………………….... - 20….. 

 

Materai 
10.000 

 

 

(……………………………………………………) 
Nama Jelas & Tanda Tangan 

 
*) Coret yang tidak perlu 
 


