
 

PERSYARATAN DOKUMEN IZIN PEMANFAATAN DAN 
PENGGUNAAN BAGIAN-BAGIAN JALAN YANG HARUS DI 
UPLOAD PADA OSS: 
 
 

1. Formulir Data Teknis Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian 
Jalan Kabupaten/ Kota. 

2. Rencana Pemanfaatan bagian-bagian jalan seperti lokasi, berapa km 
panjang pekerjaan, diameter kabel dan lain-lain; 

3. Izin lingkungan dan persetujuan analisa mengenai dampak lingkungan 
atau izin lingkungan dan rekomendasi upaya pengelolaan lingkungan hidup 
upaya pemantauan lingkungan hidup atau surat pernyataan kesanggupan 
pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dari instansi yang 
berwenang. 

4. Surat Pernyataan sesuai Form; 
a. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen; 
b. Surat Pernyataan Tidak akan membangun sebelum IPR terbit (khusus 

reklame); 
c. Surat Pernyataan akan membongkar konstruksi apabila tidak sesuai 

dengan rekomendasi; 
d. Surat Pernyataan akan turun ke ducting (Untuk kabel utilitas); 
e. Surat Persetujuan dari Pemilik Persil; 

 
5. Surat Penyataan Sewa Menyewa Perizinan (berhubungan dengan sewa 

BMN); 
6. Memiliki surat Keterangan Status Wajib Pajak yang Valid; 
7. Gambar detail desain jenis atau tipe prasarana yang akan dibandung, 

spesifikasi teknis, serta jadwal dan metode pelaksanaan seperti denah, 
penempatan maps, foto lokasi, peta situasi 1:1000 

a. Gambar detail desain Jenis atau tipe prasarana yang akan dibangun; 

b. Spesifikasi Teknis; 

c. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan; 

d. Metoda Pelaksanaan; 

e. Denah; 

f. Penempatan maps; 

g. Foto Lokasi; 

h. Peta Situasi 1: 1000 

8. Analisa risiko; 
9. Studi lingkungan; 

10. Jenis prasarana dan teknologi yang akan digunakan. 
 
 
 
 
 

 
 
 



FORMULIR DATA TEKNIS IZIN PEMANFAATAN DAN 
PENGGUNAAN BAGIAN-BAGIAN JALAN KABUPATEN / KOTA    
 
Nama Pemohon :  
NIK / KTP Pemohon :  
Jabatan Dalam Perusahaan :  
Nama Perusahaan :  
Peruntukkan : Reklame/ Jalan Masuk/ Utilitas (pilih yang sesuai) 

Lokasi :  
  
Kelengkapan data teknis terkait permohonan perizinan : 
 

No. Kelengkapan Ada / Lengkap Tidak Ada / 
Tidak Lengkap 

1 Fotocoy KRK / Site Plan / IMB 
(untuk Jalan Masuk dan Penutupan/ 
Penggunaan Trotoar) 

  

2 Perhitungan Struktur Konstruksi 
yang ditandatangani oleh Tenaga 
Ahli yang bersertifikasi di bidang 
konstruksi 

  

3 Scan Surat perjanjian dengan 
DSDABM (untuk penggalian 
penanaman utilitas) 

  

4 Gambar Rencana Konstruksi (Untuk 
Konstruksi reklame di tanda tangani 
oeh Tenaga Ahli) 

  

5 Foto/data visual dan ilustrasi lokasi 
rencana permohonan 

  

6 Gambar detail desain jenis atau tipe 
prasarana yang akan dibangun, 
spesifikasi teknis, serta jadwal dan 
metode pelaksanaan. 

  

  
 Dalam pelaksanaan izin berikut ini, kami bersedia mengikuti dan 
mematuhi ketentuan yang berlaku dalam proses Izin Pemanfaatan dan 
Penggunaan Bagian-Bagian Jalan Kabupaten/ Kota. 
 Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima 
kasih. 
  
  
 (Tempat), (Tanggal ) 

 
 
 
 
 

(Nama Pemohon) 
 



RENCANA PEMANFAATAN BAGIAN-BAGIAN JALAN 
  
Nama Pemohon :  
NIK / KTP Pemohon :  
Jabatan dalam Perusahaan :  
Nama Perusahaan :  
Peruntukkan : Reklame/ Jalan Masuk/ Utilitas (pilih yang sesuai) 

  
Berikut ini merupakan rincian rencana pemanfaatan bagian-bagian jalan yang 
akan diajukan : 
 

Lokasi (Jalan, Kelurahan, 

Kecamatan) 
:  

Koordinat (Lintang; Bujur) :  

Dimensi teknis (isi sesuai 

peruntukkan) 

: • Reklame 

- Panjang : 

- Lebar : 

- Tinggi : 

- Jumlah Muka Reklame : 

• Jalan masuk 

- Lebar jalan : 

• Galian 

- Panjang galian : 

- Lebar galian : 

- Ukuran utilitas yang ditanam : 

• Tiang 

- Jumlah tiang : 

Hasil kelayakan Analisa 

(berdasarkan hasil 

Analisa risiko) 

: Ya / Tidak 

  
 Dalam pelaksanaan izin berikut ini, kami bersedia mengikuti dan 
mematuhi ketentuan yang berlaku dalam proses Izin Pemanfaatan dan 
Penggunaan Bagian-Bagian Jalan Kabupaten/ Kota. 
 Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima 
kasih. 
  
 (Tempat), (Tanggal) 

 
 
 
 
 

(Nama Pemohon) 
 
 

 



SURAT PERNYATAAN 
 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 
 

NAMA   : ……..………………………………….. 
NIK   : ……..………………………………….. 
ALAMAT   : ……..………………………………….. 
NAMA PERUSAHAAN : ……...…………………………………. 

. 
Dengan ini menyatakan bahwa: 

1. Data dan dokumen yang saya isi dan unggah (upload) untuk permohonan 

izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan untuk lokasi 

…………………………………… adalah dokumen yang sah dan benar 

sesuai dengan aslinya. 

2. Dalam hal dikemudian hari diketahui bahwa data dan dokumen yang saya 

isi dan unggah tersebut tidak benar, maka saya siap untuk menerima 

sanksi berupa pencabutan izin yang telah diterbitkan dan sanksi lainnya 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Demikian Surat Kebenaran ini saya buat dengan sebenarnya, dalam keadaan 
sehat jasmani dan rohani serta tanpa ada paksaan dari pihak manapun 
dengan bermaterai cukup, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 
 
 

(Tempat), (Tanggal ) 
 
 
 
 
 

(Nama Pemohon) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Materai 
Rp.10.000,- 



SURAT PERNYATAAN TIDAK AKAN MEMBANGUN  
SEBELUM IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME (IPR) TERBIT 

 
 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 
 

NAMA   : …….………………………………….. 
NIK   : …….………………………………….. 
ALAMAT   : …….………………………………….. 
NAMA PERUSAHAAN : ……..…………………………………. 

 
Dengan ini menyatakan bahwa : 

1. Setelah Mendapatkan Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian 

Jalan Kabupaten/Kota, saya tidak akan membangun konstruksi reklame 

dalam bentuk apapun sebelum mendapatkan Izin Penyelenggaraan 

Reklame dari Pemerintah Kota Bandung.  

2. Dalam hal dikemudian hari diketahui bahwa saya membangun sebelum 

IPR (Izin Penyelenggaraan Reklame) Terbit, , maka saya siap untuk 

menerima sanksi berupa pencabutan izin pemanfaatan dan Penggunaan 

Bagian-Bagian Jalan yang telah diterbitkan dan sanksi lainnya sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dalam 
keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa ada paksaan dari pihak 
manapun dengan bermaterai cukup, untuk dipergunakan sebagaimana 
mestinya. 
 
 
 

(Tempat), (Tanggal ) 
 
 
 
 
 

(Nama Pemohon) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materai 
Rp.10.000,- 



SURAT PERNYATAAN AKAN MEMBONGKAR KONSTRUKSI 
APABILA TIDAK SESUAI DENGAN REKOMENDASI 

 
 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 
 

NAMA   : ……..………………………………….. 
NIK   : ……..………………………………….. 
ALAMAT   : ……..………………………………….. 
NAMA PERUSAHAAN : ……...…………………………………. 

 
Dengan ini menyatakan bahwa: 

1. Saya akan membongkar sendiri Konstruksi Reklame yang telah saya 

bangun apabila Konstruksi tersebut tidak sesuai dengan rekomendasi 

yang di keluarkan oleh Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota 

Bandung.  

2. Dalam hal dikemudian hari saya mengingkari poin 1 (satu) diatas, maka 

saya siap untuk menerima sanksi berupa pencabutan Izin Pemanfaatan 

dan Penggunaan Bagian-Bagian jalan yang telah diterbitkan dan sanksi 

lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Demikian Surat Kebenaran ini saya buat dengan sebenarnya, dalam keadaan 
sehat jasmani dan rohani serta tanpa ada paksaan dari pihak manapun 
dengan bermaterai cukup, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 
 
 

Bandung, …………………. 
 
 
 
 
 
 

(Nama Pemohon) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materai 
Rp.10.000,- 



 

SURAT PERNYATAAN AKAN TURUN KE DUCTING  
(UNTUK UTILITAS KABEL) 

 
 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 
 

NAMA   : ……………………………………………….. 
NIK   : ……………………………………………….. 
ALAMAT   : …………....………………………………….. 
NAMA PERUSAHAAN : …………….…………………………………. 

 
Selaku pemohon dalam pembangungn/penempatan bangunan/perangkat 
jaringan utilitas Kabel Fiber Optik PT.   ……………………… di lokasi sebagai 
berikut: 
 

a. Lokasi : Jl. ………….. 

b. Wilayah : Kota Bandung 

 

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa kami bersedia menurunkan 
kabel udara kami ke dalam Ducting apabila telah tersedia. Segala bentuk 
akibat dari penurunan kabel udara ini, baik biaya maupun perbaikan fasilitas 
jalan kepada keadaan semula akan menjadi Tanggung Jawab Kami. 
 
Demikian Surat Kebenaran ini saya buat dengan sebenarnya, dalam keadaan 
sehat jasmani dan rohani serta tanpa ada paksaan dari pihak manapun 
dengan bermaterai cukup, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 
 
 

Bandung, …………………. 
 
 
 
 
 
 

(Nama Pemohon) 
 
 

Materai 
Rp.10.000,- 

 




