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3. Bagan Tata Cara dan Surat Penugasan 
A. Bagan Alir Penugasan dan Pelaksanaan Tugas TABG dalam Rangka Penerbitan IMB 

 

permintaan 
tim teknis 
dari Dinas 

A 

Penugasan 
TABG 

dalam tim 
sesuai 

kompleksit
as BG 

Penelitian dokumen 
rencana teknis 

sesuai 
penugasannya 

Rapat 
pleno 

bersama 
ketua 
TABG 

Surat 
Pertimban
gan Teknis 

TABG 

Kepala 
Dinas PUPR 

Pelaksana Pengelolaan TABG TABG DPMPTSP 

Permohon
an IMB 

Identifikasi 
fungsi, 

klasifikasi, 
dan/atau 

karakteristi
k BG 

Penugasan 
ke 

Pelaksana 
Pengelolaan 

TABG 
Pemohon 

Dinas PUPR 

Sidang 
TABG 

** 

Memfasilitasi 
penyelenggara

an 

Proses 
pertimbangan 
teknis TABG 
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B. Bagan Alir Penugasan dan Pelaksanaan Tugas TABG Penyelesaian Masalah Penyelenggaraan Bangunan 

Gedung Kepentingan Umum 
 

Proses pertimbangan 
teknis TABG 

Identifikasi 
kompleksitas 

masalah 

Permasalahan 
penyelenggara

an BG 
kepentingan 

umum* 

Penugasan 
TABG dalam 
tim sesuai 

permasalahan
** 

Pelaksanaan tugas : 
a. Identifikasi 

Pelaksanaan Tugas;  
b. Perencanaan 

Penyelesaian Masalah; 
c. Pelaksanaan 

Pengujian; 
d. Penyusunan 

Rekomendasi 
Penyelesaian Masalah; 
dan 

e. Rapat Pleno. 

Rapat pleno 
bersama ketua 

TABG 
Surat 

Pertimbangan 
Teknis TABG 

*contoh permasalahan: 
• Penentuan peruntukan pemanfaaatan ruang dan persyaratan intensitas BG 

dalam rangka penerbitan IMB sementara apabila peraturan tata ruang belum 
ditetapkan 

• Penilaian rekomendasi kelaikan fungsi BG yang diberikan oleh pengkaji teknis 
• Perencanaan perawatan BG 
• Penilaian rencana teknis pembongkaran (RTB) BG 

Kepala Dinas 
PUPR 

Pelaksana Pengelolaan TABG TABG 

Penugasan ke 
Pelaksana 

Pengelolaan 
TABG 

Dinas PUPR 
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C. Bagan Alir Penugasan TABG dalam Rangka Penyusunan dan/atau Penyempurnaan Peraturan 

Perundangan terkait BG 
 

Identifikasi kebutuhan 
TABG yang diperlukan 

dalam penyusunan 
peraturan perundangan 

terkait BG 

Penyusunan 
Peraturan 

Perundangan 
terkait BG 

Pengusulan 
TABG dalam 
tim sesuai 
kebutuhan 

Pemberian masukan dalam rapat 
penyusunan dan/atau 

penyempurnaan peraturan 
perundangan terkait BG 

*jika diperlukan 

Kepala Dinas 
PUPR 

Pelaksana Pengelolaan TABG TABG 

Permintaan 
pengusulan 

personil TABG* 

Dinas PUPR 

Penugasan 
TABG 
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D. Panduan Penugasan TABG dari Unsur Ahli 

N
O 

BIDANG 
KEAHLIAN 

AHLI MUDA AHLI MADYA AHLI UTAMA ASOSIASI 
PROFESI 

1 ARSITEKTUR bangunan gedung dapat 
dipergunakan untuk bangunan 
gedung dengan fungsi hunian 
dan bangunan gedung untuk 
kepentngan umum sampai 
dengan 4 lapis dan/atau luas 
lantai maksimum 5.000 m2 
 

bangunan gedung dengan 
fungsi hunian dan bangunan 
gedung tertentu sampai dengan 
8 lapis dan/atau luas lantai 
maksimum 20.000 m2. 
 

semua jenis bangunan 
gedung baik dengan fungsi 
bangunan hunian maupun  
bangunan gedung dengan 
fungsi bukan hunian 
(bangunan gedung tertentu) 
yang lebih dari 8 lapis 
dan/atau luas lantai lebih 
dari 20.000 m2. 

Ikatan Arsitek 
Indonesia (IAI) 

2 GEOTEKNIK bangunan gedung dengan fungsi 
hunian yang dipersyaratkan  dan 
bangunan gedung untuk 
kepentingan umum sampai 
dengan 4 lapis dengan dengan 
ketentuan: 

a. Fondasi dangkal 
b. Fondasi dalam dengan 

kedalaman tiang maksimal 
12 m 

c. Dinding penahan tanah 
dengan ketinggian 
maksimal 4 m 

d. Galian terbuka dengan 
kedalaman maksimal 3 m 

 

bangunan gedung dengan 
fungsi hunian dan bangunan 
gedung tertentu sampai dengan 
8 lapis, dengan ketentuan: 

a. Fondasi dalam dengan 
kedalaman tiang maksimal 
24 m Dengan/tanpa 
fondasi rakit (raft) 

b. Dinding penahan tanah 
dengan ketinggian 
maksimal 8 m 

c. Galian terbuka dengan 
kedalaman maksimal 6 m 

d. Penurunan muka air 
tanah/ dewatering 
minimal 4 m dari muka air 
tanah (MAT) 

semua jenis bangunan 
gedung baik bangunan 
dengan fungsi hunian 
maupun bangunan gedung 
tertentu yang lebih dari 8 
lapis, yang kegiatannya 
berkaitan dengan 
pembangunan dalam semua 
jenis kondisi tanah. 
 

Himpunan Ahli 
Teknik Tanah 

Indonesia 
(HATTI) 

3 STRUKTUR/ 
TEKNIK 

BANGUNAN 
GEDUNG 

bangunan gedung dengan 
fungsi hunian yang 
dipersyaratkan  dan bangunan 
gedung untuk kepentingan 
umum sampai dengan 4 lapis, 

bangunan gedung dengan 
fungsi hunian dan bangunan 
gedung tertentu sampai 
dengan 8 lapis, dengan 
ketentuan: 

semua jenis bangunan 
gedung baik bangunan 
dengan fungsi hunian 
maupun bangunan gedung 
tertentu yang lebih dari 8 

Himpunan Ahli 
Konstruksi 
Indonesia 

(HAKI) 
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N
O 

BIDANG 
KEAHLIAN 

AHLI MUDA AHLI MADYA AHLI UTAMA ASOSIASI 
PROFESI 

dengan ketentuan: 
a. Struktur beton sistem 

konvensional bentangan 
maksimal 8 m 

b. Struktur baja dengan 
bentangan maksimal 12 m 

a. Struktur beton 
konvensional dengan 
bentangan maksimal 12 m 

b. Struktur baja dengan 
bentangan maksimal 18 m 

 

lapis. 
 

4 ARUS 
KUAT/CATU 

DAYA 

bangunan gedung fungsi hunian 
yang dipersyaratkan  dan 
bangunan gedung kepentingan 
umum dengan ketentuan listrik 
tegangan rendah maksimal catu 
daya terpasang di bawah 100 
KVA. 

bangunan gedung dengan 
fungsi hunian dan bangunan 
gedung tertentu, dengan 
ketentuan  listrik tegangan 
rendah maksimal catu daya 
terpasang 2.000 KVA. 

semua jenis bangunan 
gedung baik bangunan 
dengan fungsi hunian 
maupun  bangunan gedung 
dengan daya dan tegangan 
listrik tidak terbatas. 

Asosiasi 
Profesional 
Elektrikal 

Indonesia (APEI) 
&  Himpunan 
Ahli Elektro 
Indonesia 

(HAEI) 
5 ARUS 

LEMAH/ TATA 
SUARA/ 

KOMUNIKASI/ 
SINYAL 

bangunan gedung dengan fungsi 
hunian yang dipersyaratkan  dan 
bangunan gedung kepentingan 
umum dengan maksimal 100 
titik sambungan telepon/data, 
sambungan peringatan dini 
dan/atau titik speaker. 
 

bangunan gedung dengan 
fungsi hunian dan bangunan 
gedung tertentu dengan 
maksimal 1.000 titik 
sambungan telepon/data, 
sambungan peringatan dini 
dan/atau titik speaker. 
 

semua jenis bangunan 
gedung baik bangunan 
gedung dengan fungsi hunian 
maupun  bangunan gedung 
tertentu dengan penggunaan 
sistem elektronik yang tidak 
terbatas, termasuk 
otomatisasi sistem bangunan 
(building automation system) 
dan/atau aplikasi bangunan 
cerdas (smart building). 

Asosiasi 
Profesional 
Elektrikal 

Indonesia (APEI) 
&  Himpunan 
Ahli Elektro 
Indonesia 

(HAEI) 

6 PLAMBING bangunan gedung dengan fungsi 
hunian yang dipersyaratkan  dan 
bangunan gedung kepentingan 
umum sampai dengan 4 lapis 
dan/atau luas maksimal 5.000 
m2 

bangunan gedung dengan 
fungsi hunian dan bangunan 
gedung tertentu sampai dengan 
15 lapis dan/atau luas 
maksimal 20.000 m2 
 

semua jenis bangunan 
gedung baik bangunan 
gedung dengan fungsi hunian 
maupun bangunan gedung 
tertentu yang lebih dari 15 
lapis. 

Persatuan 
Insinyur 

Profesional 
Indonesia (PIPI) 

7 PROTEKSI 
KEBAKARAN 

bangunan gedung fungsi 
hunian yang dipersyaratkan 

bangunan gedung dengan 
fungsi hunian dan bangunan 

semua jenis bangunan 
gedung baik bangunan 
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N
O 

BIDANG 
KEAHLIAN 

AHLI MUDA AHLI MADYA AHLI UTAMA ASOSIASI 
PROFESI 

dan bangunan gedung 
kepentingan umum sampai 
dengan 4 lapis, luas lantai 
maksimum 5.000 m2 dan/atau 
risiko kebakaran rendah. 

gedung tertentu sampai 
dengan 8 lapis, luas lantai 
maksimum 20.000 m2 
dan/atau risiko kebakaran 
sedang. 

gedung dengan fungsi hunian 
maupun  bangunan gedung 
tertentu yang lebih dari 8 
lapis, luas lantai lebih dari  
20.000 m2 dan/atau risiko 
kebakaran tinggi. 

8 TRANSPORTA
SI VERTIKAL 

bangunan gedung fungsi 
hunian yang dipersyaratkan 
dan bangunan gedung 
kepentingan umum sampai 
dengan 7 lapis atau satu zona 
layanan lif (single zone) 
dan/atau tangga berjalan 
(eskalator) dengan okupasi 
dalam gedung maksimal 5.000 
orang-. 

bangunan gedung dengan 
fungsi hunian dan bangunan 
gedung tertentu sampai dengan 
15 lapis atau satu zona layanan 
lif (single zone) dengan/tanpa 
podium maksimum 7 lapis. 
 

semua jenis bangunan 
gedung baik bangunan 
gedung dengan fungsi hunian 
maupun  bangunan gedung 
tertentu yang lebih dari 15 
lapis atau lebih dari satu zona 
layanan lif (multi zone). 

 

9 TATA UDARA bangunan gedung fungsi hunian 
yang dipersyaratkan  dan 
bangunan gedung kepentingan 
umum dengan sistem tata udara 
maksimal 50 TR ( 1 TR = 12.000 
BTU, 1 TR = 1.5 PK) 

bangunan gedung dengan 
fungsi hunian dan bangunan 
gedung tertentu sampai dengan 
sistem tata udara maksimal 
1.000 TR (1 TR = 12.000 BTU, 1 
TR = 1.5 PK). 
 

semua jenis bangunan 
gedung baik bangunan 
gedung dengan fungsi hunian 
maupun  bangunan gedung 
tertentu yang lebih dari, 
dengan sistem tata udara 
tanpa batas. 

Ikatan Ahli 
Fisika 

Bangunan 
Indonesia 

(IAFBI) 

10 LIMBAH bangunan gedung fungsi hunian 
yang dipersyaratkan  dan 
bangunan gedung tertentu 
sampai dengan menggunakan 
bio septik sederhana (septik 
tank) yang mengandung limbah 
domestik. 

bangunan gedung dengan 
fungsi hunian dan bangunan 
gedung tertentu dengan 
menggunakan instalasi 
pengolahan air limbah (IPAL) 
yang mengandung limbah 
domestik. 
 

semua jenis bangunan 
gedung baik bangunan 
gedung dengan fungsi hunian 
maupun  bangunan gedung 
tertentu dengan instalasi 
pengolahan semua jenis 
limbah. 
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N
O 

BIDANG 
KEAHLIAN 

AHLI MUDA AHLI MADYA AHLI UTAMA ASOSIASI 
PROFESI 

11 DRAINASE/ 
LANSEKAP 

bangunan gedung fungsi hunian 
yang dipersyaratkan dan 
bangunan gedung kepentingan 
umum sampai dengan luas 
ruang terbuka maksimal 5.000 
m2 
 

bangunan gedung dengan 
fungsi hunian dan bangunan 
gedung tertentu dengan luas 
ruang terbuka maksimal 20.000 
m2 dan/atau menggunakan 
taman di atap bangunan gedung 
(roof garden) 

semua jenis bangunan 
gedung baik bangunan 
gedung dengan fungsi hunian 
maupun  bangunan gedung 
tertentu dengan luas ruang 
terbuka lebih dari 20.000 m2 

Himpunan Ahli 
Teknik Hidrolika 

Indonesia 
(HATHI) & 

Ikatan 
Arsitektur 
Lansekap 

Indonesia (IALI) 


