
 
  

FORMULIR PERMOHONAN 

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN 

( IMB ) 

 Kepada : 
 Yth. Camat ……………….  
  Kabupaten Lumajang 
  di 
      LUMAJANG 
 
Saya yang bertandatangan di bawah ini, mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan ( IMB ) untuk 
Rumah tempat tinggal tidak bertingkat kurang dari sama dengan 100 m2 (Bukan Perumahan) : 
DATA PEMOHON 

Nama : 

Nomor KTP : 

Alamat Rumah : 

RT/RW 

Desa/Kelurahan *) : 

Kecamatan : 

Kabupaten/Kota*) 

Provinsi : 

Pekerjaan : 

Telepon : 

DATA BANGUNAN 

Dibangun Tahun : 

Alamat Bangunan : 

RT/RW 

Desa/Kelurahan*) : 

Kecamatan : 

Kabupaten/Kota*) : 

Provinsi : 

Luas tanah : 

Luas bangunan : 

DATA KONSTRUKSI BANGUNAN 

Pondasi : 

Dinding : 

Kuda – kuda : 

Atap :   

Langit – langit : 

Lantai :  

DATA KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH 

Status hak atas tanah :  

Nama pemilik tanah** :  

**) untuk nama pemilik tanah yang berbeda dengan pemilik bangunan, dilampirkan surat pernyataan izin pemanfaatan tanah 

BATAS – BATAS TANAH / BANGUNAN (yang bersentuhan langsung dengan bangunan) 

Sebelah Utara : 

Sebelah Timur :  

Sebelah Selatan : 

Sebelah Barat : 

Keterangan : 
*) Coret yang tidakperlu 
**) keterangan untuk diperhatikan 

m2 

m2 

RT 

RT RW 

RW 

LEMBAR 1 



 
  

FORMULIR PERMOHONAN 

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN 

( IMB ) 

 

PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN (mandor/tukang/pemohon) 

Nama : 

Alamat Rumah : 

RT/RW 

Desa/Kelurahan*) : 

Kecamatan : 

Kabupaten/Kota*) : 

Provinsi : 

Tempat/Tlglahir : 

Nomor KTP : 

Pekerjaan : 

 

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan persyaratan sebagai berikut : 

A. PERSYARATAN ADMINISTRASI : 

1. Fotokopi KTP   1  Lembar 

2. Fotokopi Status Tanah / Hak Atas Tanah**) 1  Lembar 

**) selain sertipikat tanah, khusus untuk tanah kerawangan /Letter C/Girik/Petok D dll harus dilegalisir dari desa  

3. Surat Pernyataan Kesanggupan 1 lembar 

4. Surat Pernyataan Izin Pemanfaatan Tanah** 1 lembar 

**)Khusus pemanfaatan untuk rumah tempat tinggal tidak bertingkat kurang dari sama dengan 100 m2 dan Bukan Perumahan. Apabila nama 
pemilik tanah berbeda dengan pemilik bangunan. 
 

5. Surat Persetujuan Tetangga 1  lembar 

6. Surat Kuasa**)  1 lembar 

**) apabila pengurusan izin dikuasakan ke orang lain 

7. Fotokopi Lunas PBB Tahun berjalan 1  lembar 

8. Stopmap   1  buah 

9. Materai   sesuai kebutuhan 

B. PERSYARATAN TEKNIS : 

1. Gambar Teknis Bangunan 2  rangkap 

a. Peta Lokasi 

b. Denah Rumah/Bangunan 

c. Tampak depan 

d. Tampak samping 

   

Demikian permohonan kami,dan atas perkenan Bapak/Ibu *) disampaikan terima kasih.  

    Lumajang,………………………. 

  Mengetahui : 

        

 

 

 
 
Keterangan : 
*) Coret yang tidakperlu 
**) keterangan untuk diperhatikan 

Pemohon 

 

                 Materai 

                    6000 

(…………………………………………) 
Tanda tangan dan nama terang 

 

KepalaDesa/Lurah*) 

 

 

(……………………………………….) 
Tanda tangan dan nama terang 

 

RT RW 

LEMBAR 2 



 
  

FORMULIR PERMOHONAN 

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN 

( IMB ) 

  

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN 
 

Yang bertandatangan di bawah ini, saya : 

Nama : 

Nomor KTP : 

Alamat Rumah : 

 RT/RW 

Desa/Kelurahan *) : 

Kecamatan : 

Kabupaten/Kota*) 

Provinsi : 

Telepon : 

Pekerjaan : 

Selaku pemilik bangunan pada surat permohonan IMB yang berlokasi : 

Alamat Bangunan : 

RT/RW 

Desa/Kelurahan*) : 

Kecamatan : 

Kabupaten/Kota*) : 

Provinsi : 

Status hak atas tanah :  

Nama pemilik tanah** :  

 

Dengan ini kami menyatakan kesanggupan, bahwa : 

1. Tanah dan bangunan dilokasi tersebut tidak dalam sengketa/perkara. Oleh karena itu bila mana dikemudian hari 
ternyata terjadi sengketa atas tanah dan bangunan, maka kami setuju untuk dilakukan pembatalan SK Izin 
Mendirikan Bangunan yang diberikan tanpa menuntut pengganti atas seluruh biaya atau yang telah dikeluarkan; 

2. Apabila sewaktu-waktu Pemerintah Daerah menerapkan peraturan dan ketentuan berkenaan dengan tata ruang 
yang berlaku, antara lain berupa pelaksanaan rencana jalan, pelebaran jalan, penertiban garis sempadan, saluran, 
jalur hijau/ruang terbuka hijau dengan mengikuti ketentuan yang berlaku, maka kami sanggup dan bersedia 
membongkar sendiri bangunan/bagian bangunan yang terkena pelaksanaan pekerjaan tersebut, dengan mengikuti 
peraturan yang berlaku;  

3. Saya   bertanggungjawab   penuh   terhadap   bangunan yang berdiri baik dari segi keselamatan umum di lingkungan 
sekitarnya maupun segala sesuatu yang timbul akibat berdirinya bangunan; 

4. Segala  data  yang  ada  dalam  dokumen  permohonan  ini  adalah  benar  dan  sah. Apabila dikemudian hari 
ditemui bahwa dokumen-dokumen yang telah kami berikan tidak benar dan sah, maka kami bersedia dikenakan 
sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
 

Demikian surat pernyataan ini kami buat, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dan untuk dipergunakan sebagaimana 

mestinya. 

   Lumajang,………………………. 

       Mengetahui 

        

 

 

 

 

 

 

 

Pemohon 

       

      Materai 

        6000 

 
(………….……………………………) 

KepalaDesa/Lurah *) 

 
 
 

 

(…………………………………….) 
Tanda tangan dan nama terang 

 

RT RW 

RT RW 

LEMBAR 3 



 
  

FORMULIR PERMOHONAN 

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN 

( IMB ) 

  
SURAT PERSETUJUAN TETANGGA 

 
Yang bertandatangan di bawah ini , kami para tetangga dari bangunan : 

Alamat : 

RT/RW 

Desa/Kelurahan *) : 

Kecamatan : 

Kabupaten/Kota*) : 

Nama Pemilik : 

Alamat : 

RT/RW                                                                                                  RT               RW 

Desa/Kelurahan *) : 

Kecamatan : 

Kabupaten/Kota*) : 

 

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa kami tidak menaruh keberatan dan kami menyetujui atas berdirinya bangunan 

tersebut, dengan ketentuan agar tetap menjaga kebersihan, ketertiban dan mencegah pencemaran lingkungan. 

No. Nama Tetangga Posisi 
TandaTangan 

/Cap Jempol 

Keterangan**) 
(diisi apabila yang bertanda tangan adalah RT/RW 

setempat karena ybs tidak ditempat) 

1. 

 

Utara 

Tgl…………… 

 

 

 

2. 

 

Timur 

Tgl…………… 

 

 

 

3. 

 

Selatan 

Tgl………….. 

 

 

 

 

4. 

 

Barat 

Tgl…………. 

 

 

 

 

Demikian Surat Persetujuan ini kami buat tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun dan untuk dipergunakan 

sebagaimana mestinya.         

     Lumajang,………………………. 

      Mengetahui : 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

Pemohon 

 

 
           Materai 

             6000 

 

(…………………………………………) 
Tanda tangan dan nama terang 

KepalaDesa/Lurah 

 

 

(……………………………………….) 
Tanda tangan dan nama terang 

RT RW 

RT RW 

LEMBAR 4 



 
  

FORMULIR PERMOHONAN 

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN 

( IMB ) 

  
SURAT PERNYATAAN IZIN PEMANFAATAN TANAH **) 

 
Yang bertandatangan di bawah ini (Pemilik Tanah) : 

Nama : 

Nomor KTP : 

Alamat Rumah : 

RT/RW 

Desa/Kelurahan *) : 

Kecamatan : 

Kabupaten/Kota*) 

Provinsi : 

Telepon : 

Pekerjaan : 

Yang selanjutnya disebut PIHAK I 

 

Menyatakan tidak berkeberatan bahwa di tanah milik saya tersebut seluas ....................m2 

Didirikan bangunan rumah tempat tinggal oleh : 

Nama : 

Nomor KTP : 

Alamat Rumah : 

RT/RW 

Desa/Kelurahan *) : 

Kecamatan : 

Kabupaten/Kota*) 

Provinsi : 

Telepon : 

Pekerjaan : 

Yang selanjutnya disebut PIHAK II 

 

Demikian surat pernyataan ini kami buat, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dan untuk dipergunakan 

sebagaimana mestinya. 

   Lumajang,………………………. 

 

  

        

 

 
 
Keterangan : 
*) Coret yang tidakperlu 
**) keterangan untuk diperhatikan (Khusus pemanfaatan tanah untuk bangunan rumah tempat tinggal tidak bertingkat kurang dari sama 
dengan 100 m2 dan bukan perumahan)  

PIHAK I 

      

              Materai 

               6000 

 
(…………………………………………) 

 

PIHAK II 

 
 
 

 

(……………………………………….) 
 

RT RW 

RT RW 

LEMBAR 5 



 
  

FORMULIR PERMOHONAN 

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN 

( IMB ) 

  
SURAT KUASA 

 
Yang bertandatangan di bawah ini : 

Nama : 

Nomor KTP : 

Alamat Rumah : 

RT/RW 

Desa/Kelurahan *) : 

Kecamatan : 

Kabupaten/Kota*) 

Provinsi : 

Telepon : 

Pekerjaan : 

 

Menyatakan bahwa saya sebagai pemilik bangunan di atas tanah SHM/ Letter C/ Petok D/ …………..*) 

No…………………., seluas ……… m2 yang terletak di alamat …………………………… RT…..RW…., Desa/Kelurahan*), 

Kecamatan…………………, Kabupaten Lumajang. Dengan ini memberi kuasa untuk mengurus permohonan izin 

Mendirikan Bangunan (IMB) kepada Saudara/i : 

 

Nama : 

Nomor KTP : 

Alamat Rumah : 

RT/RW 

Desa/Kelurahan *) : 

Kecamatan : 

Kabupaten/Kota*) 

Provinsi : 

Telepon : 

 

Demikian Surat Kuasa ini saya buat tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun dan untuk dipergunakan 

sebagaimana mestinya.         

    Lumajang,………………………. 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

Pemberi Kuasa 

 

 
           Materai 

             6000 

 

(…………………………………………) 
Tanda tangan dan nama terang 

Penerima Kuasa 

 

 

 

 

(……………………………………….) 
Tanda tangan dan nama terang 

LEMBAR 6 

RT RW 

RT RW 


