
SYARAT PENGAJUAN REKOMENDASI IJIN MENARA TELEKOMUNIKASI  

 
1. FC KTP Pemohon 

2. Surat kuasa bermeterai jika pemohon mewakilkan disertai dengan FC KTP yang dikuasakan 

3. FC akte pendirian perusahaan 

4. Surat persetujuan titik koordinat oleh dinkominfo, untuk menara diluar zonasi dilengkapi 

kajian teknis dan disetujui oleh Bupati untuk diproses lebih lanjut. 

5. Sertifikat / surat kerelaan atau perjanjian penggunaan / pemanfaatan / sewa tanah atau 

lahan.  

6. Surat pernyataan persetujuan dari seluruh kepala keluarga dalam radius 1 (satu)  kali tinggi 

menara yang diketahui oleh dukuh, kepala desa, dan camat setempat setelah dilakukan 

sosialisasi obyektif tentang menara kepada masyarakat sekitar; 

7. Foto Copy Surat Buku Pemilikan Tanah / Sertifikat atau surat keterangan tanah yang 

memuat lengkap tentang nomor persil tanah, batas-batas dan lain-lain yang ditanda tangani 

oleh pejabat yang berwenang; 

8. Foto Copy Surat keterangan lokasi; 

9. Foto Copy keputusan Bupati tentang perubahan status penggunaan tanah pertanian ke non 

pertanian (pengeringan tanah); 

10. Gambar teknis meliputi 

a. Peta lokasi 

b. Peta situasi lokasi / Gambar situasi tanah dengan skala 1 : 1000; 

c. Site plan 

d. Gambar rencana denah, rencana pondasi, rencana atap, tampak muka, tampak samping, 

tampak belakang, potongan lelintas/memanjang, dengan skala 1 : 100 atau 1 : 50, 1 : 20; 

e. grounding /penangkal petir; 

f. titik koordinat ( dari GPS).  

11. uji penyelidikan tanah; 

12. Perhitungan konstruksi bangunan menara *; 

13. Surat pernyataan  

a) bersedia untuk mematuhi regulasi yang telah ditentukan (sesuai perbup); 

b) bersedia membongkar menar telekomunikasi apabila sudah tidak dimanfaatkan 

kembali atau habis masa perjanjiannya atau keberadaannya bertentangan dengan 

peraturan perundang – undangan yang berlaku; 

c) sanggup untuk dipakai menara telekomunikasi bersama 

d) bersedia membayar PBB-P2 menara telekomunikasi selambat-lambatnya pada 

triwulan I dan retribusi menara telekomunikasi selambat-lambatnya pada triwulan III 

14. Asuransi lingkungan menara 

15. Kajian Teknis Pendirian Menara Telekomunikasi (bila berada di luar zona) 

Keterangan : 

*)    Untuk gambar dan perhitungan konstruksi dilegalisir berupa tandatangan dan cap/stempel  

oleh pihak yang bertanggungjawab. 

**)  Untuk zona outcell dilengkapi kajian teknis dan surat permohonan kepada Bupati disertai    

surat keterangan titik koordinat dari Dinkominfo 

***) berkas dijilid rangkap 10 dibagi kepada masing2 anggota TP3MT saat sidang. 

 



 



 

 

 

 

  

 



REKOMENDASI PENGUSAHAAN BAGI TOWER PROVIDER BARU 

DI KAB DEMAK 

 

1. Profile company perusahaan penyedia menara telekomunikasi beserta perubahan – 

perubahannya; 

2. Data kepemilikan menara ;  

3. Maksud dan tujuan pembangunan menara; 

4. Surat pernyataan bersedia untuk memenuhi peraturan;  

5. Surat pernyataan bersedia untuk membayar retribusi yang telah ditentukan. 

 


