
Banjarbaru,

Nomor :
Kepada Yth ;

Lampiran : 1 ( satu ) berkas CAMAT BANJARBARU SELATAN
Perihal : Mohon Diberikan Izin Mendirikan

Bangunan (IMB) di –
BANJARBARU

Dengan Hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten / Kota :

Dengan ini mengajukan Permohonan Izin Mendirikan Bangunan ( IMB ) / Prinsip
bangunan tersebut berjumlah :

Dengan ukuran :
Dengan Lokasi di jalan :
Kelurahan :
Kecamatan : Banjarbaru Selatan
Kabupaten / Kota : Banjarbaru

Sebagai bahan pertimbangan dilampirkan fotocopy :
1. Surat / Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) yang masih berlaku

Nomor: Tanggal,
2. Sertifikat Tanah / SKPT / Segel

Nomor: Tanggal,
3. Tanda Lunas Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ) Tahun :

Nomor: Tanggal,
4.     Surat Keterangan tidak berkeberatan atas didirikannya bangunan dari pemilik

tanah yang diketahui oleh Ketua RT setempat ( bila mendirikan bangunan
diatas tanah bukan milik sendiri )

Pemohon,

(……………..………………….)

PERTIMBANGAN

Untuk mengetahui dan tidak keberatan atas permohonan tersebut diatas, untuk mendirikan
bangunan / menambah / memperbaiki bangunan diatas nama saudara …………………………yang
terletak diatas tanah hakmilik sendiri / hak milik, mengenai PBB dan Pajak lainya ( sudah / belum)
dibayar oleh yang bersangkutan.

Nomor:
Tanggal :
Mengetahui :
LURAH………..……………….

(………………………………..)

Mengetahui :
Ketua RT……RW……

(………………………………..)

www.kec-bbs.banjarbarukota.go.id



SURAT PERNYATAAN TIDAK BERKEBERATAN SEBELAH MENYEBELAH
TERHADAP BANGUNAN YANG AKAN DIDIRIKAN

Dengan ini kami menyatakan tidak berkeberatan atas berdirinya sebuah bangunan /tambahan
/perbaikan , milik saudara……………………, dan setuju / Sepakat atas batas sempadan
bangunan tersebut.
Keterangan ini kami tanda tangani bersama sama tanpa paksaan oleh siapapun juga.
Demikian agar yang berkepentingan dapat mempergunakan sebagaimana mestinya.

Nama Tanda tangan

a. Disebelah Utara dengan : :

b. Disebelah Selatan dengan : :

c. DiSebelah Timur dengan : :

d. Disebelah Barat dengan : :

Membenarkan :

Ketua RT…. RW……

(………………………..)

Keterangan tentang bangunan :
a. Atap : c. Dinding :
b. Tiang : d. Pondasi :
e. Lantai :



Banjarbaru,

Nomor : Kepada Yth ;
Lampiran : 1 ( satu ) berkas CAMAT BANJARBARU SELATAN
Perihal : Mohon Diberikan Izin Mendirikan

Menambah Bangunan (IMMB)
Rumah Tempat Tinggal

di –
BANJARBARU

Dengan Hormat,
Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Alamat :
Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten / Kota :

Dengan ini mengajukan Permohonan Izin Mendirikan Menambah Bangunan
( IMMB ) / Prinsip   bangunan tersebut berjumlah :

Dengan ukuran :
Dengan Lokasi dijalan :
Kelurahan :
Kecamatan : Banjarbaru Selatan
Kabupaten / Kota : Banjarbaru

Sebagai bahab pertimbangan dilampirkan fotocopy :
1. Surat / Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) yang masih berlaku

Nomor: Tanggal,
2. Sertifikat Tanah / SKPT / Segel

Nomor:                                                      Tanggal,
3. Tanda Lunas Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ) Tahun :

Nomor: Tanggal,
4.     Surat Keterangan tidak berkeberatan atas didirikannya bangunan dari pemilik

tanah yang diketahui oleh Ketua RT setempat ( bila mendirikan bangunan
diatas tanah bukan milik sendiri )

Pemohon,

(……………..………………….)
PERTIMBANGAN

Untuk mengetahui dan tidak keberatan atas permohonan tersebut diatas, untuk mendirikan
bangunan / menambah / memperbaiki bangunan diatas nama saudara …………………………yang
terletak diatas tanah hakmilik sendiri / hak milik, mengenai PBB dan Pajak lainya ( sudah / belum)
dibayar oleh yang bersangkutan.

Nomor:
Tanggal :
Mengetahui :
LURAH………..……………….

(………………………………..)

Mengetahui :
Ketua RT……RW……

(………………………………..)

www.kec-bbs.banjarbarukota.go.id



SURAT PERNYATAAN TIDAK BERKEBERATAN SEBELAH MENYEBELAH
TERHADAP BANGUNAN YANG AKAN DIDIRIKAN

Dengan ini kami menyatakan tidak berkeberatan atas berdirinya sebuah bangunan /tambahan
/perbaikan , milik saudara……………………, dan setuju / Sepakat atas batas sempadan
bangunan tersebut.
Keterangan ini kami tanda tangani bersama sama tanpa paksaan oleh siapapun juga.
Demikian agar yang berkepentingan dapat mempergunakan sebagaimana mestinya.

Nama                              Tanda tangan

a. Disebelah Utara dengan : :

b. Disebelah Selatan dengan : :

c. DiSebelah Timur dengan : :

d. Disebelah Barat dengan : :

Membenarkan :

Ketua RT…. RW……

(………………………..)

Keterangan tentang bangunan :
a. Atap : c. Dinding :
b. Tiang : d. Pondasi :
e. Lantai :



Banjarbaru,

Nomor : Kepada Yth ;
Lampiran : 1 ( satu ) berkas CAMAT BANJARBARU SELATAN
Perihal : Mohon Diberikan Izin Mendirikan

Bangunan (IMB) Komersil ( Ruko,
Toko / Kios dan  Rumah Kost )

di –
BANJARBARU

Dengan Hormat,
Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Alamat :
Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten / Kota :

Dengan ini mengajukan Permohonan Izin Mendirikan Bangunan   ( IMB ) / Prinsip
bangunan tersebut berjumlah :

Dengan ukuran :
Dengan Lokasi dijalan :
Kelurahan :
Kecamatan : Banjarbaru Selatan
Kabupaten / Kota : Banjarbaru

Sebagai bahab pertimbangan dilampirkan fotocopy :
1. Surat / Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) yang masih berlaku

Nomor: Tanggal,
2. Sertifikat Tanah / SKPT / Segel

Nomor: Tanggal,
3. Tanda Lunas Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ) Tahun :

Nomor: Tanggal,
4.     Surat Keterangan tidak berkeberatan atas didirikannya bangunan dari pemilik

tanah yang diketahui oleh Ketua RT setempat ( bila mendirikan bangunan
diatas tanah bukan milik sendiri )

Pemohon,

(……………..………………….)
PERTIMBANGAN

Untuk mengetahui dan tidak keberatan atas permohonan tersebut diatas, untuk mendirikan
bangunan / menambah / memperbaiki bangunan diatas nama saudara …………………………yang
terletak diatas tanah hakmilik sendiri / hak milik, mengenai PBB dan Pajak lainya ( sudah / belum)
dibayar oleh yang bersangkutan.

Nomor:
Tanggal :
Mengetahui :
LURAH………..……………….

(………………………………..)

Mengetahui :
Ketua RT……RW……

(………………………………..)

www.kec-bbs.banjarbarukota.go.id



SURAT PERNYATAAN TIDAK BERKEBERATAN SEBELAH MENYEBELAH
TERHADAP BANGUNAN YANG AKAN DIDIRIKAN

Dengan ini kami menyatakan tidak berkeberatan atas berdirinya sebuah bangunan /tambahan
/perbaikan , milik saudara……………………, dan setuju / Sepakat atas batas sempadan
bangunan tersebut.
Keterangan ini kami tanda tangani bersama sama tanpa paksaan oleh siapapun juga.
Demikian agar yang berkepentingan dapat mempergunakan sebagaimana mestinya.

Nama                              Tanda tangan

a. Disebelah Utara dengan : :

b. Disebelah Selatan dengan : :

c. DiSebelah Timur dengan : :

d. Disebelah Barat dengan : :

Membenarkan :

Ketua RT…. RW……

(………………………..)

Keterangan tentang bangunan :
a. Atap : c. Dinding :
b. Tiang : d. Pondasi :
e. Lantai :



Banjarbaru,

Nomor :
Kepada Yth ;

Lampiran : 1 ( satu ) berkas CAMAT BANJARBARU SELATAN
Perihal : Mohon Diberikan Izin Mendirikan

Menambah Bangunan (IMMB)
Kantor

di –
BANJARBARU

Dengan Hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten / Kota :

Dengan ini mengajukan Permohonan Izin Mendirikan Bangunan ( IMB ) / Prinsip
bangunan tersebut berjumlah :

Dengan ukuran :
Dengan Lokasi di jalan :
Kelurahan :
Kecamatan :  Banjarbaru Selatan
Kabupaten / Kota :  Banjarbaru

Sebagai bahan pertimbangan dilampirkan fotocopy :
1. Surat / Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) yang masih berlaku

Nomor: Tanggal,
2. Sertifikat Tanah / SKPT / Segel

Nomor:                                                      Tanggal,
3. Tanda Lunas Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ) Tahun :

Nomor: Tanggal,
4.     Surat Keterangan tidak berkeberatan atas didirikannya bangunan dari pemilik

tanah yang diketahui oleh Ketua RT setempat ( bila mendirikan bangunan
diatas tanah bukan milik sendiri )

Pemohon,

(……………..………………….)

PERTIMBANGAN

Untuk mengetahui dan tidak keberatan atas permohonan tersebut diatas, untuk mendirikan
bangunan / menambah / memperbaiki bangunan diatas nama saudara …………………………yang
terletak diatas tanah hakmilik sendiri / hak milik, mengenai PBB dan Pajak lainya ( sudah / belum)
dibayar oleh yang bersangkutan.

Nomor:
Tanggal :
Mengetahui :
LURAH………..……………….

(………………………………..)

Mengetahui :
Ketua RT……RW……

(………………………………..)

www.kec-bbs.banjarbarukota.go.id



SURAT PERNYATAAN TIDAK BERKEBERATAN SEBELAH MENYEBELAH
TERHADAP BANGUNAN YANG AKAN DIDIRIKAN

Dengan ini kami menyatakan tidak berkeberatan atas berdirinya sebuah bangunan /tambahan
/perbaikan , milik saudara……………………, dan setuju / Sepakat atas batas sempadan
bangunan tersebut.
Keterangan ini kami tanda tangani bersama sama tanpa paksaan oleh siapapun juga.
Demikian agar yang berkepentingan dapat mempergunakan sebagaimana mestinya.

Nama                              Tanda tangan

a. Disebelah Utara dengan : :

b. Disebelah Selatan dengan : :

c. DiSebelah Timur dengan : :

d. Disebelah Barat dengan : :

Membenarkan :

Ketua RT…. RW……

(………………………..)

Keterangan tentang bangunan :
a. Atap : c. Dinding :
b. Tiang : d. Pondasi :
e. Lantai :



Banjarbaru,

Nomor : Kepada Yth ;
Lampiran : 1 ( satu ) berkas WALIKOTA BANJARBARU
Perihal : Mohon Diberikan Rekomendasi

Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
Komersil ………………………….

Cq. Kepala Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu dan Penanaman Modal

di –
BANJARBARU

Dengan Hormat,
Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Alamat :
Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten / Kota :

Dengan ini mengajukan Permohonan Izin Mendirikan Bangunan  ( IMB ) komersil /
Prinsip bangunan tersebut berjumlah :

Dengan ukuran :
Dengan Lokasi dijalan :
Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten / Kota :

Sebagai bahab pertimbangan dilampirkan fotocopy :
1. Surat / Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) yang masih berlaku

Nomor: Tanggal,
2. Sertifikat Tanah / SKPT / Segel

Nomor:                                                      Tanggal,
3. Tanda Lunas Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ) Tahun :

Nomor: Tanggal,
4.     Surat Keterangan tidak berkeberatan atas didirikannya bangunan dari pemilik

tanah yang diketahui oleh Ketua RT setempat ( bila mendirikan bangunan
diatas tanah bukan milik sendiri )

Pemohon,

(……………..………………….)
PERTIMBANGAN

Untuk mengetahui dan tidak keberatan atas permohonan tersebut diatas, untuk mendirikan
bangunan / menambah / memperbaiki bangunan diatas nama saudara …………………………yang
terletak diatas tanah hakmilik sendiri / hak milik, mengenai PBB dan Pajak lainya ( sudah / belum)
dibayar oleh yang bersangkutan.

Nomor:
Tanggal :
Mengetahui :
LURAH………..……………….

(………………………………..)

Mengetahui :
Ketua RT……RW……

(………………………………..)

www.kec-bbs.banjarbarukota.go.id



SURAT PERNYATAAN TIDAK BERKEBERATAN SEBELAH MENYEBELAH
TERHADAP BANGUNAN YANG AKAN DIDIRIKAN

Dengan ini kami menyatakan tidak berkeberatan atas berdirinya sebuah bangunan /tambahan
/perbaikan , milik saudara……………………………………………………..
Keterangan ini kami tanda tangani bersama sama tanpa paksaan oleh siapapun juga.
Demikian agar yang berkepentingan dapat mempergunakan sebagaimana mestinya.

Nama                              Tanda tangan
a. Disebelah Utara dengan : :
b. Disebelah Selatan dengan : :
c. DiSebelah Timur dengan : :
d. Disebelah Barat dengan : :

Membenarkan :
Ketua RT…. RW……

(………………………..)
SKET GAMBAR BANGUNAN

Keterangan tentang bangunan :
a. Atap : c. Dinding :
b. Tiang : d. Pondasi :
e. Lantai :


