PERNYATAAN PEMOHON
NAMA

: ..............................................................................................................................................

ALAMAT

: ..............................................................................................................................................

Dengan ini menyatakan :
1. Bahwa persil dan atau bagian dari persil yang saya ajukan pemasangan instalasi
benar-benar belum pernah terpasang instalasi PDAM yang bermasalah (terjadi
tunggakan,pelanggaran dll). Jika dikemudian hari diketahui dalam persil dan atau
bagian dari persil tersebut pernah terpasang instalasi PDAM yang bermasalah,maka
instalasi dapat dicabut tanpa mendapat ganti rugi apapun.
2. Jika dikemudian hari timbul sengketa mengenai hak milik perijinan tanah dan
bangunan sehingga mengakibatkan pipa – pipa instalasi air minum harus dibongkar,
maka hal ini diluar tanggung jawab PDAM Salatiga dan Pemohon tidak menuntut ganti
rugi dalam bentuk apapun.
3. Tidak akan menuntut / menggugat apabila saluran dengan pipa Dinas yang dipasang
di ......................................................................................................................................................
dan yang kami biayai menjadi milik PDAM Salatiga dan PDAM berhak memperluas
maupun menghubungkan pemasangan baru pada saluran air tersebut.
4. Jika dikemudian hari terjadi perubahan instalasi dalam persil tidak sesuai dengan
gambar yang telah diijinkan, maka sambungan pipa dinas dapat dicabut tanpa
mendapat ganti rugi dalam bentuk apapun.
5. Berjanji akan mematuhi segala peraturan yang berlaku antara lain :
a. Wajib membayar rekening air minum, dana pemeliharaan meter, bea
administrasi setiap bulan, selambat-lambatnya pada tanggal 25 setiap bulan di
loket yang telah ditentukan dan apabila terlambat dikenakan denda sesuai
dengan peraturan yang berlaku.
b. Apabila 2 ( dua ) bulan berturut-turut rekening air tidak terbayar, saluran air
minum akan diputus tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan hanya bisa
disambung kembali setelah melunasi tunggakan dan membayar biaya buka
kembali.
c. Apabila terjadi stand meter sama dengan bulan lalu, meter air tidak terbaca
( rusak, macet, kotor, embun, rumah kunci, dll ) maka pemakaian air ditetapkan
pemakaian rata-rata tiga bulan yang lalu.
d. Wajib lapor ke Kantor PDAM Kota Salatiga apabila rumah tidak ditempati atau
dikosongkan.
e. Tidak menuntut air mengalir selama 24 jam sehari.
6. Larangan :
1. Merusak segel, membuka, mengambil, memindahkan /merusak meter.
2. Menjual, menyuruh menjual/memperdagangkan air yang diperoleh dari saluran
instalasi air minum ataupun menyalurkan keluar batas persil milik pelanggan.
3. Memasang pompa air langsung dari pipa instalasi PDAM maupun instalasi persil.
4. Memasang, memperluas dan atau merubah instalasi air minum tanpa ijin tertulis
dari Direktur PDAM.
Akibat-akibat dari pada pelanggaran atas larangan tersebut diatas dikenakan sanksi
denda sesuai dengan aturan yang berlaku.
Salatiga..................................... 2015
SYARAT-SYARAT PASANG BARU :
Pemohon,
1. Foto Copy
 Sertifikat tanah / tanda bukti kepemilikan 1 lembar.
Meterai
 Kartu KK 1 lembar
6000
 KTP 1 lembar

2.
3.

Meterai Rp. 6.000 1 lembar
Membayar biaya pendaftaran Rp. 40.000,-

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KOTA SALATIGA

1.

Nama lengkap Pemohon

…………………………………………….

2.

Alamat rumah

......................................................................
Ds./Kl. ......................... RT.
RW.
Kel./Kec ......................................................

3.

Alamat tempat/bangunan yang
akan dipasang instalasi

……………………………………………...
Ds./Kl. ………………. RT.
RW.
Kel./Kec. ………………………………….

4.

Luas tempat/bangunan yang
akan dipasang instalasi

A.
B.
C.

Tipe 0 – 60 M2
Tipe diatas 60 – 90 M2
Tipe diatas 90 M2

5.

Kondisi tempat/bangunan yang
akan dipasang instalasi

A.
B.
C.
D.

Tidak permanen
Semi permanen
Permanen
Bertingkat

6.

Nomor Telephone

HP
: …………………………………
Rumah : …………………………………

7.

Pekerjaan

.....................................................................

8.

Penghasilan per bulan

A.

Rp. 0 s/d Rp. 1.000.000

B.

Diatas Rp. 1.000.000 - Rp. 3.000.000

C.

Lebih dari Rp. 3.000.000

9.

Jumlah jiwa

10.

Digunakan untuk

.................................. Orang

..............................................................
Salatiga, ........................................ 2015

Mengetahui :
PDAM Salatiga,

......................................

Pemohon,

................................................

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

KOTA SALATIGA

GAMBAR DENAH LOKASI PENGAJUAN SAMBUNGAN BARU
Nama Pemohon

: ………………………..

Alamat Pemohon : ………………………..
Lokasi Dipasang : ………………………..

Salatiga , ……………………….............. 2015
Pemohon,

…………………………

