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E. Keputusan Kepala Dinas PUPR Tentang Penugasan Anggota TABG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS........................
NOMOR ……./….
TENTANG
PENUGASAN TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG
KABUPATEN/KOTA.............
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS........................
KABUPATEN/KOTA.............,
Menimbang

:

a.

b.
c.

d.

e.
Mengingat

:

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
Memperhatikan:

1.

bahwa dalam rangka penyelenggaraan bangunan gedung tahun…….,
khususnya untuk bangunan gedung untuk kepentingan umum
diperlukan adanya Tim Ahli Bangunan Gedung untuk memberikan
nasihat, pendapat, dan pertimbangan profesional kepada Dinas PUPR,
DPMPTSP, dan institusi lainnya;
bahwa untuk menyusun nasihat, pendapat, dan pertimbangan
profesional terhadap dokumen rencana teknis bangunan untuk
kepentingan umum;
bahwa masukan yang dimaksud dalam huruf b meliputi
pertimbangan teknis dari unsur-unsur asosiasi profesi, perguruan
tinggi, masyarakat ahli termasuk masyarakat adat, dan masukan
untuk pengkoordinasian penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi
Dinas PUPR serta instansi teknis terkait;
bahwa nama-nama yang tertera pada Kolom 2, dan bidang keahlian
pada Kolom 4 Lampiran Keputusan ini yang dipilih dari basis data
Anggota
Tim
Ahli
Bangunan
Gedung
Kabupaten/Kota………Tahun………, serta berdasarkan penugasan
dari instansi teknis terkait, dianggap cakap dan memenuhi syarat
sebagai Tim Ahli Bangunan Gedung Kabupaten/Kota…… Tahun…….;
bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, b, c, dan d, perlu
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor …/PRT/M/2017 Tahun 2017
tentang Tim Ahli Bangunan Gedung, Pengkaji Teknis, dan Penilik
Bangunan;
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532)
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota… Nomor …… Tahun…… tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten/ Kota……
Tahun…… Nomor……. ;
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota…… Nomor…… Tahun…… tentang
Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan
Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota ………………………;
Keputusan
Bupati/Walikota
Kabupaten/Kota……….
Nomor……
Tahun…… tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas………… (instansi
teknis pembina penyelenggaraan bangunan gedung).
Surat Permohonan IMB No… Tanggal… Tentang Permohonan IMB
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untuk Bangunan …..
2. Surat DPMPTSP No… Tanggal… Tentang Permohonan TABG untuk
Bangunan…
Menetapkan

:

KESATU

:

KEDUA

:

KETIGA

:

KEEMPAT

:

KELIMA

:

KEENAM

:

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PUPR TENTANG PENUGASAN TIM AHLI
BANGUNAN GEDUNG PADA BANGUNAN GEDUNG …….
Menugaskan secara kasus per kasus nama-nama yang tertera pada Kolom
2, dengan bidang keahliannya atau tugas pokok dan fungsinya pada
Kolom 4 Lampiran 1 Keputusan ini sebagai Tim Ahli Bangunan Gedung
pada:
a. Nama Bangunan Gedung: …
b. Alamat: …
c. Fungsi Bangunan Gedung: …
d. Nomor Permohonan IMB: …
Susunan keanggotaan Tim Ahli Bangunan Gedung terdiri dari Koordinator
Tim, dan Anggota;
a. Koordinator Tim bertugas melakukan koordinasi atas seluruh
proses pelaksanaan tugas Tim Ahli Bangunan Gedung, dan
bertanggung jawab kepada Ketua TABG;
b. Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung dari unsur Pemerintah
Daerah/ Pemerintah yang terkait bertugas memberikan masukan
untuk mengkordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
instansi masing-masing terhadap dokumen rencana teknis
bangunan gedung tertentu yang dinilai;
c.
Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung dari unsur asosiasi profesi,
perguruan tinggi, masyarakat ahli termasuk masyarakat adat, dan
Pejabat Fungsional bertugas memberikan masukan teknis
professional sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.
Masa penugasan Tim Ahli Bangunan Gedung dan keanggotaan ditetapkan
sejak tanggal diterbitkannya keputusan ini dan dinyatakan berakhir pada
saat diterbitkannya IMB ;
Anggota TABG dapat diberhentikan sebelum berakhirnya masa tugas
apabila ada bukti yang menyatakan yang bersangkutan telah memenuhi
syarat untuk gugurnya keanggotaan;
Kepada Tim Ahli Bangunan Gedung diberikan honorarium yang
ditentukan pembayarannya berdasarkan kasus per kasus yang besarnya
ditetapkan sebagaimana tertera pada Lampiran Keputusan ini;
Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan
ini dibebankan pada Dokumen Anggaran Satuan Kerja APBD
Kabupaten/Kota .........;
DITETAPKAN DI : ..........................
PADA TANGGAL : ……...................
KEPALA DINAS PUPR,
……………………………….

Keputusan ini disampaikan kepada :
1.
Bupati/Walikota Kabupaten/Kota .......
2.
Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota ......
3.
Para Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung.

Lampiran
Nomor
Tanggal

: Keputusan Bupati.................
: ..................................
: ..................................
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: Penugasan Tim Ahli Bangunan Gedung Kabupaten......... Tahun .........

1.

DAFTAR NAMA TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG KABUPATEN/KOTA ..........
TAHUN .....

NO

NAMA

UNSUR/
INSTANSI

BIDANG
KEAHLIAN/TUPOKSI

1
2
3
4
dst
2.

KEDUDUKAN
DALAM TIM
Koordinator
Tim (ex officio)
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota

DAFTAR REMUNERASI TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG
KABUPATEN/KOTA.......... TAHUN......

NO.
1.
2.
3.
4.
5.
dst

KEDUDUKAN DALAM TIM
Pengarah
Ketua
Wakil Ketua
Sekretaris
Anggota

REMUNERASI PER BULAN/JAM (Rp.)

DITETAPKAN DI : ......
PADA TANGGAL : …….
KEPALA DINAS PUPR,
……………………………….
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4. Daftar Simak dan Evaluasi
A. Daftar Simak dan Evaluasi BG Sederhana Untuk Kepentingan
Umum

(L)

(B)

(L)

(B)

1. Formulir data umum BG
2. Dokumen rencana teknis:
a. Rencana arsitektur meliputi:
- Gambar situasi;
- Gambar rencana tapak;
- Gambar denah;
- Gambar potongan; dan
- Gambar tampak.
b. Rencana struktur meliputi:
- Gambar rencana pondasi termasuk
detailnya; dan
- Gambar rencana kolom, balok, plat
dan detailnya.
- Gambar rencana rangka atap dan
detailnya
c. Rencana utilitas meliputi:
- Gambar sistem sanitasi air bersih,
- Gambar sistem sanitasi air kotor,
- Gambar sistem sanitasi limbah cair,
- Gambar sistem sanitasi limbah padat,
- Gambar sistem sanitasi
persampahan;
- Gambar sistem pengelolaan air hujan
dalam tapak;
- Gambar sistem drainase dalam
tapak;
- Gambar jaringan listrik yang paling
sedikit menunjukkan sumber listrik,
- Gambar jaringan listrik yang paling
sedikit menunjukkan panel listrik,
- Gambar jaringan listrik yang paling
sedikit menunjukkan
instalasi/jaringan,
- Gambar jaringan listrik yang paling
sedikit menunjukkan titik lampu,
- Gambar jaringan listrik yang paling
sedikit menunjukkan sakelar,
- Gambar jaringan listrik yang paling
sedikit menunjukkan stop kontak.
3. Surat Pernyataan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (SPPL).

Keterangan:
(L) : Lengkap
(B) : Benar

	
  
	
  

(L)

(B)

(L)

(B)

(L)

(B)

(L)

(B)

(L)

Kemudahan

Kenyamanan

Kesehatan

Keselamatan

Keandalan Bangunan Gedung
Amdal/UKLUPL/SPPL

Ars.BG

Gambar, Perhitungan dan Dokumen yang
Diperiksa

Intensitas

Peruntukan

Tata Bangunan

(B)

(L)

(B)

-
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B. Daftar Simak dan Evaluasi BG Sederhana Eksisting Untuk
Kepentingan Umum

(L)

(B)

(L)

(B)

1. Formulir data umum BG
2. Dokumen rencana teknis (gambar as built
drawings)
a. Rencana arsitektur meliputi:
- Gambar situasi;
- Gambar rencana tapak;
- Gambar denah;
- Gambar potongan; dan
- Gambar tampak.
b. Data struktur meliputi:
- spesifikasi umum & khusus utk
struktur; dan
- model atau hasil tes (juka ada).
c. Data utilitas meliputi:
- Gambar sistem sanitasi air bersih,
- Gambar sistem sanitasi air kotor,
- Gambar sistem sanitasi limbah cair,
- Gambar sistem sanitasi limbah padat,
- Gambar sistem sanitasi persampahan;
- Gambar sistem pengelolaan air hujan
dalam tapak;
- Gambar sistem drainase dalam tapak;
- Gambar jaringan listrik yang paling
sedikit menunjukkan sumber listrik,
- Gambar jaringan listrik yang paling
sedikit menunjukkan panel listrik,
- Gambar jaringan listrik yang paling
sedikit menunjukkan instalasi/jaringan,
- Gambar jaringan listrik yang paling
sedikit menunjukkan titik lampu,
- Gambar jaringan listrik yang paling
sedikit menunjukkan sakelar,
- Gambar jaringan listrik yang paling
sedikit menunjukkan stop kontak.

	
  
	
  

(L)

(B)

(L)

(B)

(L)

(B)

(L)

(B)

(L)

Kemudahan

Kenyamanan

Kesehatan

Keselamatan

Keandalan Bangunan Gedung
Amdal/UKLUPL/SPPL

Ars.BG

Gambar, Perhitungan dan Dokumen yang
Diperiksa

Intensitas

Peruntukan

Tata Bangunan

(B)

(L)

(B)

-
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C. Daftar Simak dan Evaluasi BG Tidak Sederhana Eksisting Untuk
Kepentingan Umum

(L)

(B)

(L)

1. Formulir data umum BG (ditandatangani oleh
penanggung jawab perencana)
2. Dokumen rencana teknis:
a. Rencana arsitektur meliputi:
- Gambar situasi;
- Gambar rencana tapak;
- Gambar denah;
- Gambar potongan; dan
- Gambar tampak.
b. Rencana struktur meliputi:
- Gambar rencana pondasi termasuk detailnya;
dan
- Gambar rencana kolom, balok, plat dan
detailnya.
- Hasil penyelidikan tanah;
- Gambar rencana rangka atap, penutup, dan
detailnya;
- Spesifikasi umum dan khusus struktur (jika
ada);
- Gambar rencana basement dan detailnya (jika
ada);
- Perhitungan tingkat kebisingan dan/atau
getaran.
c. Rencana utilitas meliputi:
- Gambar sistem sanitasi air bersih,
- Gambar sistem sanitasi air kotor,
- Gambar sistem sanitasi limbah cair,
- Gambar sistem sanitasi limbah padat,
- Gambar sistem sanitasi persampahan;
- Gambar sistem pengelolaan air hujan dalam
tapak;
- Gambar sistem drainase dalam tapak;
- Gambar jaringan listrik yang paling sedikit
menunjukkan sumber listrik,
- Gambar jaringan listrik yang paling sedikit
menunjukkan panel listrik,
- Gambar jaringan listrik yang paling sedikit
menunjukkan instalasi/jaringan,
- Gambar jaringan listrik yang paling sedikit
menunjukkan titik lampu,
- Gambar jaringan listrik yang paling sedikit
menunjukkan sakelar,
- Gambar jaringan listrik yang paling sedikit
menunjukkan stop kontak.
- Gambar sistem proteksi kebakaran sesuai
tingkat resiko kebakaran;
- Gambar sistem penghawaan/ventilasi alami dan
buatan;
- Gambar sistem transpostasi vertikal dan/atau
horizontal;
- Gambar sistem komunikasi internal dan
eksternal;
- Gambar sistem penangkal/proteksi petir;
- Spesifikasi umum dan khusus utilitas
bangunan gedung; dan
- perhitungan kebutuhan air bersih,
- perhitungan kebutuhan kebutuhan listrik,

	
  
	
  

(B)

(L)

(B)

(L)

(B)

(L)

(B)

(L)

(B)

(L)

Kemudahan

Kenyamanan

Kesehatan

Keselamatan

Keandalan Bangunan Gedung
Amdal/UKLUPL/SPPL

Ars.BG

Gambar, Perhitungan dan Dokumen yang Diperiksa

Intensitas

Peruntukan

Tata Bangunan

(B)

(L)

(B)
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(L)

3.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

(B)

(L)

- perhitungan kebutuhan penampungandan
pengelolaan limbah cair dan padat
- perhitungan kebutuhan beban kelola air hujan.
Perizinan dan/atau Rekomendasi teknis lainnya
dari instansi berwenang:
Dokumen lingkungan sesuai peraturan
perundangan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL)
Ketentuan Keselamatan Operasi Penerbangan
(KKOP)
Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (SIPPT)
Rekomendasi peil banjir
Surat kerukunan umat beragama (SKUB) untuk
fungsi keagamaan
Surat keterangan dari kantor wilayah
kemenaguntuk bangunan fungsi keagamaan

	
  
	
  

(B)

(L)

(B)

(L)

(B)

(L)

(B)

(L)

(B)

(L)

Kemudahan

Kenyamanan

Keselamatan

Keandalan Bangunan Gedung
Amdal/UKLUPL/SPPL

Ars.BG

Gambar, Perhitungan dan Dokumen yang Diperiksa

Intensitas

Peruntukan

Tata Bangunan

Kesehatan

-

(B)

(L)

(B)

-
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D. Daftar Simak dan Evaluasi BG Tidak Sederhana dan BG Khusus
Eksisting Bukan Untuk Kepentingan Umum

(L)

(B)

(L)

(B)

1. Formulir data umum BG (ditandatangani oleh
penanggung jawab perencana)
2. Dokumen rencana teknis:
a. Rencana arsitektur meliputi:
- Gambar situasi;
- Gambar rencana tapak;
- Gambar denah;
- Gambar potongan; dan
- Gambar tampak.
b. Rencana struktur meliputi:
- Gambar rencana pondasi termasuk detailnya;
dan
- Gambar rencana kolom, balok, plat dan
detailnya.
- Hasil penyelidikan tanah;
- Gambar rencana rangka atap, penutup, dan
detailnya;
- Spesifikasi umum dan khusus struktur (jika
ada);
- Gambar rencana basement dan detailnya (jika
ada);
- Perhitungan tingkat kebisingan dan/atau
getaran.
c. Rencana utilitas meliputi:
- Gambar sistem sanitasi air bersih,
- Gambar sistem sanitasi air kotor,
- Gambar sistem sanitasi limbah cair,
- Gambar sistem sanitasi limbah padat,
- Gambar sistem sanitasi persampahan;
- Gambar sistem pengelolaan air hujan dalam
tapak;
- Gambar sistem drainase dalam tapak;
- Gambar jaringan listrik yang paling sedikit
menunjukkan sumber listrik,
- Gambar jaringan listrik yang paling sedikit
menunjukkan panel listrik,
- Gambar jaringan listrik yang paling sedikit
menunjukkan instalasi/jaringan,
- Gambar jaringan listrik yang paling sedikit
menunjukkan titik lampu,
- Gambar jaringan listrik yang paling sedikit
menunjukkan sakelar,
- Gambar jaringan listrik yang paling sedikit
menunjukkan stop kontak.
- Gambar sistem proteksi kebakaran sesuai
tingkat resiko kebakaran;
- Gambar sistem penghawaan/ventilasi alami
dan buatan;
- Gambar sistem transpostasi vertikal dan/atau
horizontal;
- Gambar sistem komunikasi internal dan
eksternal;
- Gambar sistem penangkal/proteksi petir;
- Spesifikasi umum dan khusus utilitas
bangunan gedung;

	
  
	
  

(L)

(B)

(L)

(B)

(L)

(B)

(L)

(B)

(L)

Kemudahan

Kenyamanan

Kesehatan

Keselamatan

Keandalan Bangunan Gedung
Amdal/UKLUPL/SPPL

Ars.BG

Gambar, Perhitungan dan Dokumen yang Diperiksa

Intensitas

Peruntukan

Tata Bangunan

(B)

(L)

(B)

-
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E. Daftar Simak dan Evaluasi BG Mengubah, Memperluas,
Mengurangi, dan/atau Merawat BG Tidak Sederhana dan BG
Khusus

(L)

(B)

(L)

(B)

1. Formulir data umum BG (ditandatangani
oleh penanggung jawab perencana)
2. Dokumen rencana teknis:
a. Hasil studi teknis bangunan gedung
eksisting oleh penyedia jasa pengkaji
teknisatau perencana konstruksi
b. Rencana arsitektur meliputi:
- Gambar situasi;
- Gambar rencana tapak;
- Gambar denah;
- Gambar potongan; dan
- Gambar tampak.
- Gambar detail arsitektur
- Spesifikasi umum dan khusus
arsitektur
c. Rencana struktur meliputi:
- Gambar rencana pondasi termasuk
detailnya
- Gambar rencana kolom, balok, plat dan
detailnya
- Perhitungan struktur
- Hasil penyelidikan tanah
- Gambar rencana rangka atap, penutup,
dan detailnya
- Spesifikasi umum dan khusus struktur
(beserta model atau hasil tes jika ada)
- Gambar rencana basement dan
detailnya jika ada)
d. Rencana utilitas meliputi:
- Gambar sistem sanitasi air bersih,
- Gambar sistem sanitasi air kotor,
- Gambar sistem sanitasi limbah cair,
- Gambar sistem sanitasi limbah padat,
- Gambar sistem sanitasi persampahan;
- Gambar sistem pengelolaan air hujan
dalam tapak;
- Gambar sistem drainase dalam tapak;
- Gambar jaringan listrik yang paling
sedikit menunjukkan sumber listrik,
- Gambar jaringan listrik yang paling
sedikit menunjukkan panel listrik,
- Gambar jaringan listrik yang paling
sedikit menunjukkan
instalasi/jaringan,
- Gambar jaringan listrik yang paling
sedikit menunjukkan titik lampu,
- Gambar jaringan listrik yang paling
sedikit menunjukkan sakelar,
- Gambar jaringan listrik yang paling
sedikit menunjukkan stop kontak.
- Gambar sistem proteksi kebakaran
sesuai tingkat resiko kebakaran;
- Gambar sistem penghawaan/ventilasi
alami dan buatan;
- Gambar sistem transpostasi vertikal

	
  
	
  

(L)

(B)

(L)

(B)

(L)

(B)

(L)

(B)

(L)

Kemudahan

Kenyamanan

Kesehatan

Keselamatan

Keandalan Bangunan Gedung
Amdal/UKLUPL/SPPL

Ars.BG

Gambar, Perhitungan dan Dokumen yang
Diperiksa

Intensitas

Peruntukan

Tata Bangunan

(B)

(L)

(B)
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(L)
-

(B)

(L)

(B)

dan/atau horizontal;
Gambar sistem komunikasi internal
dan eksternal;
Gambar sistem penangkal/proteksi
petir;
Spesifikasi umum dan khusus utilitas
bangunan gedung;
perhitungan kebutuhan air bersih,
perhitungan kebutuhan kebutuhan
listrik,
perhitungan kebutuhan
penampungandan pengelolaan limbah
cair dan padat
perhitungan kebutuhan beban kelola
air hujan.

	
  
	
  

(L)

(B)

(L)

(B)

(L)

(B)

(L)

(B)

(L)

Kemudahan

Kenyamanan

Keselamatan

Keandalan Bangunan Gedung
Amdal/UKLUPL/SPPL

Ars.BG

Gambar, Perhitungan dan Dokumen yang
Diperiksa

Intensitas

Peruntukan

Tata Bangunan

Kesehatan

-

(B)

(L)

(B)

-
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F. Daftar Simak dan Evaluasi Bertahap Untuk Bangunan Gedung
Tidak Sederhana dan BG Khusus

(L)

(B)

(L)

(B)

1. Formulir data umum BG (ditandatangani oleh
penanggung jawab perencana)
2. Dokumen rencana teknis:
a. Rencana arsitektur meliputi:
- Gambar situasi;
- Gambar rencana tapak;
- Gambar denah;
- Gambar potongan; dan
- Gambar tampak.
- spesifikasi umum dan khusus arsitektur
b. Rencana struktur meliputi:
- Gambar rencana pondasi termasuk
detailnya; dan
- Gambar rencana kolom, balok, plat dan
detailnya.
- Hasil penyelidikan tanah;
- Gambar rencana rangka atap, penutup, dan
detailnya;
- Spesifikasi umum dan khusus struktur (jika
ada);
- Gambar rencana basement dan detailnya
(jika ada);
- Perhitungan struktur.
c. Rencana utilitas meliputi:
- Gambar sistem sanitasi air bersih,
- Gambar sistem sanitasi air kotor,
- Gambar sistem sanitasi limbah cair,
- Gambar sistem sanitasi limbah padat,
- Gambar sistem sanitasi persampahan;
- Gambar sistem pengelolaan air hujan dalam
tapak;
- Gambar sistem drainase dalam tapak;
- Gambar jaringan listrik yang paling sedikit
menunjukkan sumber listrik,
- Gambar jaringan listrik yang paling sedikit
menunjukkan panel listrik,
- Gambar jaringan listrik yang paling sedikit
menunjukkan instalasi/jaringan,
- Gambar jaringan listrik yang paling sedikit
menunjukkan titik lampu,
- Gambar jaringan listrik yang paling sedikit
menunjukkan sakelar,
- Gambar jaringan listrik yang paling sedikit
menunjukkan stop kontak.
- Gambar sistem proteksi kebakaran sesuai
tingkat resiko kebakaran;
- Gambar sistem penghawaan/ventilasi alami
dan buatan;
- Gambar sistem transpostasi vertikal
dan/atau horizontal;
- Gambar sistem komunikasi internal dan
eksternal;
- Gambar sistem penangkal/proteksi petir;
- Spesifikasi umum dan khusus utilitas
bangunan gedung; dan
- perhitungan kebutuhan air bersih,

	
  
	
  

(L)

(B)

(L)

(B)

(L)

(B)

(L)

(B)

(L)

Kemudahan

Kenyamanan

Kesehatan

Keselamatan

Keandalan Bangunan Gedung
Amdal/UKLUPL/SPPL

Ars.BG

Gambar, Perhitungan dan Dokumen yang Diperiksa

Intensitas

Peruntukan

Tata Bangunan

(B)

(L)

(B)
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(L)

(B)

(L)

(B)

- perhitungan kebutuhan kebutuhan listrik,
- perhitungan kebutuhan penampungandan
pengelolaan limbah cair dan padat
- perhitungan kebutuhan beban kelola air
hujan.
3. Perizinan dan/atau Rekomendasi teknis lainnya
dari instansi berwenang:
a. Dokumen lingkungan sesuai peraturan
perundangan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL)
b. Ketentuan Keselamatan Operasi Penerbangan
(KKOP)
c. Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah
(SIPPT)
d. Rekomendasi peil banjir
e. Surat kerukunan umat beragama (SKUB)
untuk fungsi keagamaan
f. Surat keterangan dari kantor wilayah
kemenaguntuk bangunan fungsi keagamaan

	
  
	
  

(L)

(B)

(L)

(B)

(L)

(B)

(L)

(B)

(L)

Kemudahan

Kenyamanan

Keselamatan

Keandalan Bangunan Gedung
Amdal/UKLUPL/SPPL

Ars.BG

Gambar, Perhitungan dan Dokumen yang Diperiksa

Intensitas

Peruntukan

Tata Bangunan

Kesehatan

-

(B)

(L)

(B)

-
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G. Daftar Simak dan Evaluasi BG Kepentingan Umum Secara Kolektif

(L)

(B)

(L)

(B)

1. Formulir data umum BG (ditandatangani oleh
penanggung jawab perencana)
2. Dokumen rencana teknis:
a. Rencana arsitektur meliputi:
- Gambar situasi;
- Gambar rencana tapak;
- Gambar denah;
- Gambar potongan; dan
- Gambar tampak.
- spesifikasi umum dan khusus arsitektur
b. Rencana struktur meliputi:
- Gambar rencana pondasi termasuk
detailnya; dan
- Gambar rencana kolom, balok, plat dan
detailnya.
- Hasil penyelidikan tanah;
- Gambar rencana rangka atap, penutup,
dan detailnya;
- Spesifikasi umum dan khusus struktur
(jika ada);
- Gambar rencana basement dan detailnya
(jika ada);
- Perhitungan struktur.
c. Rencana utilitas meliputi:
- Gambar sistem sanitasi air bersih,
- Gambar sistem sanitasi air kotor,
- Gambar sistem sanitasi limbah cair,
- Gambar sistem sanitasi limbah padat,
- Gambar sistem sanitasi persampahan;
- Gambar sistem pengelolaan air hujan
dalam tapak;
- Gambar sistem drainase dalam tapak;
- Gambar jaringan listrik yang paling sedikit
menunjukkan sumber listrik,
- Gambar jaringan listrik yang paling sedikit
menunjukkan panel listrik,
- Gambar jaringan listrik yang paling sedikit
menunjukkan instalasi/jaringan,
- Gambar jaringan listrik yang paling sedikit
menunjukkan titik lampu,
- Gambar jaringan listrik yang paling sedikit
menunjukkan sakelar,
- Gambar jaringan listrik yang paling sedikit
menunjukkan stop kontak.
- Gambar sistem proteksi kebakaran sesuai
tingkat resiko kebakaran;
- Gambar sistem penghawaan/ventilasi
alami dan buatan;
- Gambar sistem transpostasi vertikal
dan/atau horizontal;
- Gambar sistem komunikasi internal dan
eksternal;
- Gambar sistem penangkal/proteksi petir;
- Spesifikasi umum dan khusus utilitas
bangunan gedung; dan
- perhitungan kebutuhan air bersih,
- perhitungan kebutuhan kebutuhan listrik,
- perhitungan kebutuhan penampungandan

	
  
	
  

(L)

(B)

(L)

(B)

(L)

(B)

(L)

(B)

(L)

Kemudahan

Kenyamanan

Kesehatan

Keselamatan

Keandalan Bangunan Gedung
Amdal/UKLUPL/SPPL

Ars.BG

Gambar, Perhitungan dan Dokumen yang Diperiksa

Intensitas

Peruntukan

Tata Bangunan

(B)

(L)

(B)
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(L)

(B)

(L)

(B)

pengelolaan limbah cair dan padat
- perhitungan kebutuhan beban kelola air
hujan.
3. Perizinan dan/atau Rekomendasi teknis lainnya
dari instansi berwenang:
a. Dokumen lingkungan sesuai peraturan
perundangan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL)
b. Ketentuan Keselamatan Operasi
Penerbangan (KKOP)
c. Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah
(SIPPT)
d. Rekomendasi peil banjir
e. Surat kerukunan umat beragama (SKUB)
untuk fungsi keagamaan
f. Surat keterangan dari kantor wilayah
kemenaguntuk bangunan fungsi keagamaan

	
  
	
  

(L)

(B)

(L)

(B)

(L)

(B)

(L)

(B)

(L)

Kemudahan

Kenyamanan

Keselamatan

Keandalan Bangunan Gedung
Amdal/UKLUPL/SPPL

Ars.BG

Gambar, Perhitungan dan Dokumen yang Diperiksa

Intensitas

Peruntukan

Tata Bangunan

Kesehatan

-

(B)

(L)

(B)

-
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H. Daftar Simak dan Evaluasi BG Kepentingan Umum Secara Kolektif

(L)
1.
2.

(B)

(L)

(B)

Formulir data umum BG (ditandatangani oleh
penanggung jawab perencana)
Dokumen rencana teknis:
a. Rencana arsitektur meliputi:
- Gambar situasi;
- Gambar rencana tapak;
- Gambar denah;
- Gambar potongan; dan
- Gambar tampak.
- spesifikasi umum dan khusus arsitektur
b. Rencana struktur meliputi:
- Gambar rencana pondasi termasuk
detailnya; dan
- Gambar rencana kolom, balok, plat dan
detailnya.
- Hasil penyelidikan tanah;
- Gambar rencana rangka atap, penutup,
dan detailnya;
- Spesifikasi umum dan khusus struktur
(jika ada);
- Gambar rencana basement dan detailnya
(jika ada);
- Perhitungan struktur.
c. Rencana utilitas meliputi:
- Gambar sistem sanitasi air bersih,
- Gambar sistem sanitasi air kotor,
- Gambar sistem sanitasi limbah cair,
- Gambar sistem sanitasi limbah padat,
- Gambar sistem sanitasi persampahan;
- Gambar sistem pengelolaan air hujan
dalam tapak;
- Gambar sistem drainase dalam tapak;
- Gambar jaringan listrik yang paling sedikit
menunjukkan sumber listrik,
- Gambar jaringan listrik yang paling sedikit
menunjukkan panel listrik,
- Gambar jaringan listrik yang paling sedikit
menunjukkan instalasi/jaringan,
- Gambar jaringan listrik yang paling sedikit
menunjukkan titik lampu,
- Gambar jaringan listrik yang paling sedikit
menunjukkan sakelar,
- Gambar jaringan listrik yang paling sedikit
menunjukkan stop kontak.
- Gambar sistem proteksi kebakaran sesuai
tingkat resiko kebakaran;
- Gambar sistem penghawaan/ventilasi
alami dan buatan;
- Gambar sistem transpostasi vertikal
dan/atau horizontal;
- Gambar sistem komunikasi internal dan
eksternal;
- Gambar sistem penangkal/proteksi petir;
- Spesifikasi umum dan khusus utilitas
bangunan gedung; dan
- perhitungan kebutuhan air bersih,
- perhitungan kebutuhan kebutuhan listrik,
- perhitungan kebutuhan penampungandan

	
  
	
  

(L)

(B)

(L)

(B)

(L)

(B)

(L)

(B)

(L)

Kemudahan

Kenyamanan

Kesehatan

Keselamatan

Keandalan Bangunan Gedung
Amdal/UKLUPL/SPPL

Ars.BG

Gambar, Perhitungan dan Dokumen yang Diperiksa

Intensitas

Peruntukan

Tata Bangunan

(B)

(L)

(B)
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(L)

3.

(B)

(L)

(B)

pengelolaan limbah cair dan padat
- perhitungan kebutuhan beban kelola air
hujan.
Perizinan dan/atau Rekomendasi teknis lainnya
dari instansi berwenang:
a. Dokumen lingkungan sesuai peraturan
perundangan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL)
b. Ketentuan Keselamatan Operasi
Penerbangan (KKOP)
c. Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah
(SIPPT)
d. Rekomendasi peil banjir
e. Surat kerukunan umat beragama (SKUB)
untuk fungsi keagamaan
f.
Surat keterangan dari kantor wilayah
kemenaguntuk bangunan fungsi
keagamaan

	
  
	
  

(L)

(B)

(L)

(B)

(L)

(B)

(L)

(B)

(L)

Kemudahan

Kenyamanan

Keselamatan

Keandalan Bangunan Gedung
Amdal/UKLUPL/SPPL

Ars.BG

Gambar, Perhitungan dan Dokumen yang Diperiksa

Intensitas

Peruntukan

Tata Bangunan

Kesehatan

-

(B)

(L)

(B)

-
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5. Berita Acara
A. Berita Acara Sidang dalam Proses Rekomendasi Teknis TABG

KOP SURAT
BERITA ACARA SIDANG TABG
NOMOR : ……………
Sidang TABG kabupaten/Kota ………. yang memeriksa dokumen rencana teknis pada
hari ……. Tanggal …………., untuk bidang: ……………….
atas:
Bangunan Gedung
Lokasi di
Nomor PIMB

: ……………………………………………………
: ……………………………………………………
: ……………………………………………………

Mempertimbangkan bahwa:
1. ………………………………………………………
2. ………………………………………………………
3. ……………………………………………………….
4. ……………………………………………………….
5. ……………………………………………………….
6.
Memutuskan untuk:
 merekomendasikan penerbitan IMB
 membahas dalam Pleno TABG
 memperbaiki/menyempurnakan dokumen rencana teknis:
a. …………………………………………….
b. …………………………………………….
c. ……………………………………………
d. ……………………………………………
e. …………………………………………….
Demikian
1.
2.
3.
4.

hasil Sidang TABG yang dihadiri oleh seluruh unsur:
………………………………… ketua sidang merangkap anggota
………………………………… sektretaris sidang merangkap anggota
………………………………… anggota
………………………………… anggota
……………………………………….

…………………………………………
Ketua Sidang
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B. Berita Acara Pleno Proses Rekomendasi Teknis TABG

KOP SURAT
BERITA ACARA PLENO TABG
NOMOR : ……………
Pleno TABG kabupaten/Kota ……………. yang memeriksa dokumen rencana teknis pada
hari …………. Tanggal ………………., atas:
Bangunan Gedung
: ……………………………………………………
Lokasi di
: ……………………………………………………
Nomor PIMB
: ……………………………………………………
Mempertimbangkan bahwa:
1. ………………………………………………………
2. ………………………………………………………
3. ……………………………………………………….
4. ……………………………………………………….
5.
Memutuskan untuk:
 merekomendasikan penerbitan IMB
 memperbaiki/menyempurnakan dokumen rencana teknis:
a. …………………………………………….
b. …………………………………………….
c. ……………………………………………
d. ……………………………………………
 merubah/mengganti rencana teknis
a. …………………………………………….
b. …………………………………………….
c. ……………………………………………
Demikian
1.
2.
3.
4.
5.

hasil Pleno TABG yang dihadiri oleh seluruh unsur:
………………………………… ketua pleno merangkap anggota
………………………………… sektretaris pleno merangkap anggota
………………………………… anggota
………………………………… anggota
………………………………………..

…………………………………………
Ketua Pleno

	
  
	
  

-
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C. Berita Acara Pleno Dalam Penyelesaian Masalah Penyelenggaraan
Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Umum

KOP SURAT
BERITA ACARA PLENO TABG
NOMOR : ……………
Pleno TABG kabupaten/Kota ……………. yang memeriksa dokumen rencana teknis pada
hari …………. Tanggal ………………., atas permasalahan:






penyelenggaraan bangunan gedung:
……………………………………………………………………………
aduan masyarakat:
……………………………………………………………………………
kasus hukum:
……………………………………………………………………………
kebijakan publik:
……………………………………………………………………………
Lain-lain:
……………………………………………………………………………

Mempertimbangkan bahwa:
1. ………………………………………………………
2. ………………………………………………………
3. ……………………………………………………….
4. ……………………………………………………….
Memutuskan untuk:
 ditindaklanjuti
 dikoordinasikan
 dibahas dengan ………………………………………
 diteruskan pada : …………………………………….
 diperhatikan
 diabaikan
Demikian
1.
2.
3.

hasil Sidang TABG yang dihadiri oleh seluruh unsur:
………………………………… ketua pleno merangkap anggota
………………………………… sektretaris pleno merangkap anggota
………………………………… anggota
4. ………………………………… anggota

Nama

Jabatan

H. Edyanto Arkan, SE

Wakil Bupati

Drs. Yacob Tullur,MM

Sekda

Ayonius, S.Pd, MM

Ass II

Yosef Stevanson, SH

Kabag. Hukum

Pidesia, SE, M. Si

Kasubag. Kumdang

Paraf

FX. YAPAN, SH
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LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 17 TAHUN 2019
TENTANG

PENYELENGGARAAN BANGUNAN
GEDUNG KABUPATEN KUTAI BARAT
KELENGKAPAN DOKUMEN DALAM PROSES PENYELENGGARAAN SLF
1. Dokumen Administratif Permohonan SLF
A. Formulir Permohonan Penerbitan SLF
SURAT PERMOHONAN
SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
Kepada Yth.
Kepala Dinas PUPR / Kepala DPMPTSP / Camat …
Kabupaten/Kota …
di tempat,
Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini selaku pemilik atau pengguna bangunan gedung:
Nama
: …………………………………………
Nomor Identitas
: …………………………………………
Alamat
: …………………………………………
Telepon
: …………………………………………
Email
: …………………………………………
Bersama ini saya mengajukan permohonan:
( ) Penerbitan SLF Pertama Kali (SLF1)
( ) Perpanjangan SLF (SLFn) *) Pilih salah satu
Atas bangunan gedung sebagai berikut:
1. Nama bangunan
: …………………………………………
2. Alamat bangunan
: …………………………………………
3. Posisi koordinat
: …………………………………………
4. Fungsi bangunan
: …………………………………………
5. Klasifikasi kompleksitas
: …………………………………………
6. Ketinggian bangunan
: …………………………………………
7. Jumlah lantai bangunan
: …………………………………………
8. Luas lantai bangunan
: …………………………………………
9. Jumlah basement
: …………………………………………
10. Luas lantai basement
: …………………………………………
11. Luas tanah
: …………………………………………
Disertakan sebagai lampiran dari Permohonan SLF ini yaitu:
A. DOKUMEN ADMINISTRATIF
Data Permohonan:
1. ( ) Surat Permohonan;
2. ( ) Surat Kuasa dari Pemilik BG dan Fotokopi KTP yang Dikuasakan,
Apabila Pemohon Bukan Pemilik Bangunan Gedung;
Data Pemilik BG:
3. ( ) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik Bangunan Gedung;
4. ( ) Fotokopi Akta Perusahaan apabila Pemilik BG berupa Badan Hukum;
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Data
5.
6.
7.

Tanah (apabila terjadi perubahan kepemilikan tanah):
( ) Fotokopi Surat Bukti Status Hak Atas Tanah;
( ) Fotokopi Tanda Bukti Lunas PBB Tahun Berjalan;
( ) Surat Perjanjian Pemanfaatan Atau Penggunaan Tanah,Apabila
Pemilik Bangunan Gedung Bukan Pemegang Hak Atas Tanah;
Data Pelaku Teknis:
8. ( ) Data Perencana Konstruksi Bangunan Gedung;
9. ( ) Data Pelaksana Konstruksi Bangunan Gedung;
10. ( ) Data Pengawas Konstruksi Bangunan Gedung;
11. ( ) Data Pelaksana Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung,
Untuk Permohonan SLF1 Gedung Eksisting atau Permohonan SLFn;
12. ( ) Surat Pernyataan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung dari Pelaksana
Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung;
13. ( ) Surat Pernyataan dari Pemilik/Pengguna Bangunan Gedung Bahwa
Pelaksanaan Konstruksi Telah Sesuai dengan Dokumen Rencana
Teknis.
B. DOKUMEN TEKNIS
1. ( ) Formulir Data Umum Bangunan Gedung;
2. ( ) Fotocopy IMB;
3. ( ) Fotocopy Dokumen Rencana Teknis Sebagai Lampiran IMB;
4. ( ) Fotocopy Gambar As Built Drawings;
5. ( ) Laporan Pengawasan Konstruksi;
6. ( ) Laporan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi;
7. ( ) Dokumen SLF Terakhir Beserta Lampirannya untuk Permohonan
SLFn;
8. ( ) Dokumen Pemeliharaan dan Perawatan untuk Permohonan SLFn
(Apabila Ada);
9. ( ) Dokumen Pemeriksaan Berkala untuk Permohonan SLFn (Apabila
Ada).
Demikian surat permohonan ini diajukan untuk dapat diproses sesuai ketentuan yang
berlaku. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Kabupaten/Kota …..…, tanggal bulan tahun
Pemohon
(ttd)
(nama jelas)
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B. FormulirSurat Kuasa Permohonan Penerbitan SLF
SURAT KUASA
PERMOHONAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
Yang bertanda tangan di bawah ini selaku pemilik atau pengguna bangunan gedung:
Nama
: …………………………………………
Nomor Identitas
: …………………………………………
Alamat
: …………………………………………
Telepon
: …………………………………………
Email
: …………………………………………
Memberikan kuasa kepada :
Nama
Nomor Identitas
Alamat
Telepon
Email

:
:
:
:
:

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………

Untuk mengajukan permohonan penerbitan/perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi
Bangunan Gedung berdasarkan Surat Pernyataan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung
dengan Nomor: … tanggal …, atas:
1) Nama bangunan
: …………………………………………
2) Alamat bangunan
: …………………………………………
3) Posisi koordinat
: …………………………………………
4) Fungsi bangunan
: …………………………………………
5) Klasifikasi kompleksitas
: …………………………………………
6) Ketinggian bangunan
: …………………………………………
7) Jumlah lantai bangunan
: …………………………………………
8) Luas lantai bangunan
: …………………………………………
9) Jumlah basement
: …………………………………………
10) Luas lantai basement
: …………………………………………
11) Luas tanah
: …………………………………………
Demikian surat kuasa ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.
Kabupaten/Kota …..…, tanggal bulan tahun
Penerima Kuasa

Pemberi Kuasa

(ttd)

(ttd di atasmaterai 6000)

(nama jelas)

(nama jelas)
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C. FormulirSurat Pernyataan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung

KOP SURAT
SURAT PERNYATAAN KELAIKAN FUNGSI
BANGUNAN GEDUNG
Nomor
: ……………
Tanggal
: ……………
Lampiran : ……………
Pada hari ini, tanggal … bulan … tahun …, yang bertanda tangan di bawah ini:
Penyedia jasa pengkaji teknis / Penyedia jasa pengawas konstruksi / Penyedia jasa
manajemen konstruksi / Instansi penyelenggara SLF Pemerintah Daerah
(coret yang tidak perlu)
Nama perusahaan/instansi
Alamat
Telepon
Email

:
:
:
:

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………

Pelaksana pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung:
1) Bidang arsitektur:
a) Nama
: …………………………………………
b) Nomor sertifkat keahlian : …………………………………………
2) Bidang struktur
a) Nama
: …………………………………………
b) Nomor sertifkat keahlian : …………………………………………
3) Bidang utilitas
a) Nama
: …………………………………………
b) Nomor sertifkat keahlian : …………………………………………
4) Bidang tata ruang-luar
c) Nama
: …………………………………………
d) Nomor sertifkat keahlian : …………………………………………
Telah melaksanakan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung pada:
1) Nama bangunan
: …………………………………………
2) Alamat bangunan
: …………………………………………
3) Posisi koordinat
: …………………………………………
4) Fungsi bangunan
: …………………………………………
5) Klasifikasi kompleksitas
: …………………………………………
6) Ketinggian bangunan
: …………………………………………
7) Jumlah lantai bangunan
: …………………………………………
8) Luas lantai bangunan
: …………………………………………
9) Jumlah basement
: …………………………………………
10) Luas lantai basement
: …………………………………………
11) Luas tanah
: …………………………………………
Berdasarkan hasil pemeriksaan persyaratan kelaikan fungsi yang terdiri dari:
1) Pemeriksaan dokumen administratif bangunan gedung;
2) Pemeriksaan persyaratan teknis bangunan gedung, yaitu:
a. pemeriksaan persyaratan tata bangunan, meliputi:
i. persyaratan peruntukan bangunan gedung;
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ii. persyaratan intensitas bangunan gedung;
iii. persyaratan arsitektur bangunan gedung; dan
iv. persyaratan pengendalian dampak lingkungan.
b. pemeriksaan persyaratan keandalan bangunan gedung, meliputi:
i. persyaratan keselamatan;
ii. persyaratan kesehatan;
iii. persyaratan kenyamanan; dan
iv. persyaratan kemudahan.
Dengan ini menyatakan bahwa:
BANGUNAN GEDUNG DINYATAKAN LAIK FUNGSI
Sesuai kesimpulan dari analisis dan evaluasi terhadap hasil pemeriksaan dokumen dan
pemeriksaan kondisi bangunan gedung sebagaimana termuat dalam Laporan
Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung terlampir
Surat pernyataan ini berlaku sepanjang tidak ada perubahan yang dilakukan oleh
pemilik atau pengguna terhadap bangunan gedung atau penyebab gangguan lainnya
yang dibuktikan kemudian.
Selanjutnya pemilik atau pengguna bangunan gedung dapat menggunakan surat
pernyataan ini untuk keperluan permohonan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bangunan
gedung.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh tanggung jawab profesional sesuai
dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa
Konstruksi.
Kabupaten/Kota …..…, tanggal bulan tahun
Pelaksana Pemeriksaan Kelaikan Fungsi,
Bidang Arsitektur
Luar
(ttd di atas
materai 6000)
(nama jelas)

Bidang Struktur

Bidang Utilitas

Bidang

(ttd di atas
materai 6000)

(ttd di atas
materai 6000)

(ttd di atas
materai 6000)

(nama jelas)

(nama jelas)
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(nama jelas)
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D. FormulirSurat Pernyataan Pelaksanaan Konstruksi Telah Sesuai
Dengan Dokumen Rencana Teknis
SURAT PERNYATAAN
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
: …………………………………………
Nomor Identitas
: …………………………………………
Alamat
: …………………………………………
Telepon
: …………………………………………
Email
: …………………………………………
dengan ini menyatakan bahwa:
1. Saya telah melakukan proses pelaksanaan konstruksi bangunan gedung milik
saya sesuai dengan dokumen rencana teknis yang telah disahkan sebagai
lampiran IMB yang telah saya terima.
2. Apabila dikemudian hari ditemui bahwa proses pelaksanaan konstruksi
bangunan gedung milik saya tidak sesuai dengan dokumen rencana teknis
sebagaimana dimaksud di atas, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan maupun
tekanan dari pihak manapun juga.
Kab/kota ………, (tanggal, bulan, tahun)
Pemohon
(ttd)
(nama jelas)
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E. Formulir Data Perencana Teknis Bangunan Gedung, Pelaksana
Konstruksi Bangunan Gedung, Pengawas/MK Bangunan Gedung
dan Pelaksana Pemeriksaan Kelaikan Fungsi
FORMULIR DATA PELAKU TEKNIS BANGUNAN GEDUNG
1. DATA PERENCANA TEKNIS BANGUNAN GEDUNG
( ) Menggunakan Penyedia Jasa
( ) Dibuat Sendiri

( ) Desain Prototip *)

*) Dalam hal menggunakan desain prototip, isian selanjutnya dapat dikosongkan.

a. Nama Perusahaan **)
b. Alamat Perusahaan
c. Nomor SBU Perusahaan
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.

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

**) diisi apabila perencana teknis merupakan badan hukum

Nama Perencana Arsitektur ***)
: ...............................................
Alamat Perencana Arsitektur
: ...............................................
Nomor SKA Perencana Arsitektur : ...............................................
Nama Perencana Struktur ***)
: ...............................................
Alamat Perencana Struktur
: ...............................................
Nomor SKA Perencana Struktur
: ...............................................
Nama Perencana Utilitas ***)
: ...............................................
Alamat Perencana Utilitas
: ...............................................
Nomor SKA Perencana Utilitas
: ...............................................
Nama Perencana Tata Ruang Luar ***)
: ...............................................
Alamat Perencana Tata Ruang Luar
: ...............................................
Nomor SKA Perencana Tata Ruang Luar : ...............................................
***) apabila perencanaan dilakukan sendiri, diisi data pemilik bangunan gedung

2. DATA PELAKSANA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG
( ) Menggunakan Penyedia Jasa
( ) Dilaksanakan Sendiri
a. Nama Perusahaan *) : ...............................................
b. Alamat Perusahaan : ...............................................
c. Nomor SBU Perusahaan
:...............................................
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.

*) diisi apabila pelaksana konstruksi merupakan badan hukum

Nama Pelaksana Aspek Arsitektur **)
: ...............................................
Alamat Pelaksana Aspek Arsitektur
: ...............................................
Nomor SKA Pelaksana Aspek Arsitektur : ...............................................
Nama Pelaksana Aspek Struktur **)
: ...............................................
Alamat Pelaksana Aspek Struktur
: ...............................................
Nomor SKA Pelaksana Aspek Struktur
: ...............................................
Nama Pelaksana Aspek Utilitas **)
: ...............................................
Alamat Pelaksana Aspek Utilitas
: ...............................................
Nomor SKA Pelaksana Aspek Utilitas
: ...............................................
Nama Pelaksana Aspek Tata Ruang Luar **)
: ........................................
Alamat Pelaksana Aspek Tata Ruang Luar
: ......................................
Nomor SKA Pelaksana Aspek Tata Ruang Luar
: ....................................
**) apabila pelaksanaan konstruksi dilakukan sendiri, diisi data pemilik bangunan gedung

3. DATA PENGAWAS KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG
( ) Menggunakan Penyedia Jasa
( ) Diawasi Sendiri
a. Nama Perusahaan *) : ...............................................
b. Alamat Perusahaan : ...............................................
c. Nomor SBU Perusahaan
:...............................................
*) diisi apabila pengawas konstruksi merupakan badan hukum

d. Nama Pengawas Aspek Arsitektur **)
e. Alamat Pengawas Aspek Arsitektur
f. Nomor SKA Pengawas Aspek Arsitektur

	
  
	
  

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

-

g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
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Nama Pengawas Aspek Struktur **)
: ...............................................
Alamat Pengawas Aspek Struktur
: ...............................................
Nomor SKA Pengawas Aspek Struktur
: ...............................................
Nama Pengawas Aspek Utilitas **)
: ...............................................
Alamat Pengawas Aspek Utilitas
: ...............................................
Nomor SKA Pengawas Aspek Utilitas
: ...............................................
Nama Pengawas Aspek Tata Ruang Luar **)
: .......................................
Alamat Pengawas Aspek Tata Ruang Luar
: ........................................
Nomor SKA Pengawas Aspek Tata Ruang Luar
: .......................................
**) apabila pengawasan dilakukan sendiri, diisi data pemilik bangunan gedung

4. DATA PELAKSANA PEMERIKSAAN KELAIKAN KONSTRUKSI
GEDUNG
( ) Menggunakan Penyedia Jasa
( ) Dilakukan oleh Dinas PUPR
a. Nama Perusahaan *) : ...............................................
b. Alamat Perusahaan : ...............................................
c. Nomor SBU Perusahaan
:...............................................
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.

BANGUNAN

*) diisi apabila pengkaji teknis merupakan badan hukum

Nama Pemeriksa Aspek Arsitektur **)
: ...............................................
Alamat Pemeriksa Aspek Arsitektur
: ...............................................
Nomor SKA Pemeriksa Aspek Arsitektur : ...............................................
Nama Pemeriksa Aspek Struktur **)
: ...............................................
Alamat Pemeriksa Aspek Struktur
: ...............................................
Nomor SKA Pemeriksa Aspek Struktur
: ...............................................
Nama Pemeriksa Aspek Utilitas **) : ...............................................
Alamat Pemeriksa Aspek Utilitas : ...............................................
Nomor SKA Pemeriksa Aspek Utilitas
: ...............................................
Nama Pemeriksa Aspek Tata Ruang Luar **)
: ........................................
Alamat Pemeriksa Aspek Tata Ruang Luar
: .........................................
Nomor SKA Pemeriksa Aspek Tata Ruang Luar
: .......................................
**) apabila pemeriksaan kelaikan fungsi dilakukan oleh Dinas PUPR, diisi data Tim Teknis
Dinas PUPR
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2. Dokumen Teknis Permohonan SLF
A. Formulir Data Umum Bangunan Gedung
DATA UMUM BANGUNAN GEDUNG
p. Nama bangunan gedung
q. Alamat lokasi bangunan gedung
r.
s.
t.
u.
v.
w.
x.
y.
z.

Fungsi bangunan gedung
Klasifikasi bangunan gedung
Jumlah lantai bangunan gedung
Ketinggian bangunan gedung
Luas lantai dasar bangunan gedung
Total luas lantai bangunan gedung
Luas basement
Jumlah lantai basement
Posisi/koordinat bangunan gedung
(berdasarkan informasi Global Positioning
System (GPS) yang diambil di titik tengah
bangunan gedung)

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

Demikian data umum bangunan gedung ini dibuat dengan sebenarnya.
........................, …….....…………...... 2019
Pemohon,

(...................................)
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B. Daftar Simak
Sederhana
PEKERJAAN

NO

343 -

Pengawasan

Konstruksi

DESKRIPSI

Bangunan

ILUSTRASI

Gedung
HASIL
INSPEKSI

Inspeksi Sederhana Pada Tahap Persiapan

Agregat

Pasir

1 Material butiran atau buatan
alam, yang dipakai bersamasama dengan suatu media
pengikat untuk membentuk
suatu beton. Agregat dibagi
atas agregat halus (pasir) dan
agregat kasar (kerikil atau batu
pecah)
2 Agregat halus, pasir alam
sebagai hasil disintegrasi alami
batuan atau pasir yang
dihasilkan oleh industri
pemecah batu dan mempunyai
ukuran butir terbesar 5,0 mm
3 Untuk elemen struktural
digunakan setara dengan
Semen Portland tipe I.

Semen

4 Agregat kasar, kerikil sebagai
hasil disintegrasi alami dari
batuan atau berupa batu pecah
yang diperoleh dari industri
pemecah batu dan mempunyai
Kerikil atau Batu Pecah
ukuran butir antara 5 mm
sampai 40 mm dengan gradasi
yang baik

Sesuai
Tidak Sesuai

Sesuai
Tidak Sesuai

Sesuai
Tidak Sesuai

Sesuai
Tidak Sesuai

5 Batu yang berukuran 25 cm
atau lebih
Sesuai
Tidak Sesuai

Batu Besar

	
  
	
  

-

PEKERJAAN

NO

344 -

DESKRIPSI

ILUSTRASI

HASIL
INSPEKSI

6 Batu yang berukuran antara 15
sampai 20 cm

Sesuai
Tidak Sesuai

Batu Berukuran Sedang

Kelengkungan Bata

Campuran Beton

Campuran Mortar

7 Deformasi pada salah satu sisi
atau permukaan bata. Bata
yang cacat tidak dapat
digunakan dalam konstruksi
8 Rancangan campuran beton
harus mengacu kepada
peraturan yang berlaku (1
semen : 2 pasir : 3 kerikil : 0,5
air)
9 Rancangan campuran mortar
harus mengacu kepada
peraturan yang berlaku (1
semen : 4 pasir : air
secukupnya)
10 Kayu yang digunakan haruslah
berkualitas baik, keras, kering,
berwarna gelap, tidak ada retak
dan lurus

Kayu

Tanpa Bahan
Bangunan Berbahaya

11 Memastikan tidak
menggunakan bahan bangunan
yang berbahaya bagi
kesehatan (misalnya
penggunaan asbes, dll)

Inspeksi Sederhana saat Tahap Stuktur Bawah

	
  
	
  

Sesuai
Tidak Sesuai

Sesuai
Tidak Sesuai

Sesuai
Tidak Sesuai

Sesuai
Tidak Sesuai

Sesuai
Tidak Sesuai

-

PEKERJAAN NO NO

PEKERJAAN
Pondasi

345 -

DESKRIPSI

ILUSTRASI
ILUSTRASI

DESKRIPSI

11 11
Memastikan
ukuran
Memastikan
ukuranminimum
minimum
pondasi
adalahtinggi
tinggi6060cm,
cm,
pondasi
adalah
lebar
bawah
60
cm,
lebar
atas
lebar bawah 60 cm, lebar atas

cm.
Gunakanbatu
batuyang
yang
3030
cm.
Gunakan
keras/batu sungai yang keras
keras/batu sungai yang keras

HASIL
INSPEKSI

HASIL INSPEKSI
Sesuai
Tidak Sesuai

Sesuai
Tidak Sesuai

Pondasi
12

Perangkaian

13

Tulangan Balok
Pengikat/Sloof

Perangkaian Tulangan
Balok Pengikat (Sloof)
14

15

12 Memastikan bahwa campuran
Memastikan
bahwa
campuran
beton adalah
1: 4 (semen:
pasiradalah
dan air1:secukupnya)
beton
4 (semen: dan
menghasilkan
campuran dan
yang
pasir
dan air secukupnya)
baik
menghasilkan
campuran yang
13baik
Memastikan bahwa dimensi
minimum adalah 15 cm x 20
Memastikan bahwa dimensi
cm dengan 4 tulangan
minimum
adalah
15 cm x 20
memanjang.
Diameter
cmtulangan
dengan memanjang
4 tulangan adalah
memanjang.
10 mm yangDiameter
ditempatkan
denganmemanjang
sengkang diameter
tulangan
adalah 8
cm.
10mm
mmjarak
yang15
ditempatkan
14dengan
Sengkang
harus diameter
dibengkokkan
sengkang
8
membentuk
sudut
135°.
mm jarak 15 cm.
Panjang minimum kaitan
Sengkang harus dibengkokkan
sengkang adalah 6 x D
membentuk
sudut 135°.
(diamater tulangan
sengkang)
Panjang
minimum
kaitan
(5 cm).
adalah
6xD
15sengkang
Memastikan
bahwa
pengangkuran
balok
pengikat
(diamater
tulangan
sengkang)
(5 dan
cm).pondasi menggunakan
tulangan
Memastikandiameter
bahwa 10 mm.
Jarak maksimum angkur
pengangkuran balok pengikat
adalah 1,0 m.
dan pondasi menggunakan
16 Memastikan bekisting kuat dan
tulangan
diameter 10 mm.
tidak bocor

SesuaiSesuai
Tidak Sesuai
Tidak Sesuai

Sesuai

SesuaiTidak Sesuai
Tidak Sesuai

Sesuai
Sesuai
Tidak Sesuai
Tidak Sesuai

Sesuai
Tidak Sesuai

Sesuai
Tidak Sesuai

Jarak maksimum angkur
adalah 1,0 m.

Pengecoran Balok
Pengikat (Termasuk
Bekisting)

Sesuai
Tidak Sesuai

17 Memastikan bahwa selimut
beton adalah 15 mm
Sesuai
Tidak Sesuai
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PEKERJAAN

NO

346 -

DESKRIPSI

ILUSTRASI

18 Memastikan bahwa desain
campuran beton adalah
1 : 2 : 3 (semen : pasir : kerikil)
+ ½ air
19 Memastikan bahwa campuran
beton yang dihasilkan baik dan
seragam

HASIL
INSPEKSI
Sesuai
Tidak Sesuai

Sesuai
Tidak Sesuai

Inspeksi Sederhana saat Tahap Stuktur Atas
20 Memastikan bahwa dimensi
minimum adalah 15 cm x 15
cm dengan 4 tulangan
memanjang. Diameter
tulangan memanjang adalah
10 mm yang ditempatkan
dengan sengkang diameter 8
mm jarak 15 cm.
21 Sengkang harus dibengkokkan
membentuk sudut 135°.
Panjang minimum kaitan
sengkang adalah 6 x D
(diamater tulangan sengkang)
(5 cm).
22 Memastikan bahwa
Perangkaian Tulangan
Pengangkuran balok pengikat
Kolom
dan pondasi menggunakan
tulangan diameter 10 mm.
Jarak maksimum angkur
adalah 1,0 m.
23 Memastikan bahwa panjang
sambungan lewatan antara
kolom dan balok memiliki
panjang minimum 40 x D
(diameter tulangan) (40 cm).

	
  
	
  

Sesuai
Tidak Sesuai

Sesuai
Tidak Sesuai

Sesuai
Tidak Sesuai

Sesuai
Tidak Sesuai

-

PEKERJAAN

NO

347 -

DESKRIPSI

ILUSTRASI

HASIL
INSPEKSI

24 Memastikan bekisting kuat dan
tidak bocor

Sesuai
Tidak Sesuai

25 Memastikan bahwa selimut
beton adalah 15 mm
Pengecoran Kolom
(Termasuk Bekisting)

Sesuai
Tidak Sesuai

26 Memastikan bahwa desain
campuran beton adalah
1 : 2 : 3 (semen : pasir : kerikil)
+ ½ air
27 Memastikan bahwa campuran
beton yang dihasilkan baik dan
seragam

28 Memastikan bahwa campuran
mortar adalah 1 : 4 (semen :
pasir) dan air secukupnya
Takaran Mortar

29 Memastikan bahwa campuran
mortar yang dihasilkan baik
dan seragam

	
  
	
  

Sesuai
Tidak Sesuai

Sesuai
Tidak Sesuai

Sesuai
Tidak Sesuai

Sesuai
Tidak Sesuai

-

PEKERJAAN

NO

348 -

DESKRIPSI

ILUSTRASI

HASIL
INSPEKSI

30 Memastikan bahwa pasangan
bata benar. Tebal lapisan
mortar adalan 1,5 cm.

Sesuai
Tidak Sesuai

Lapisan Bata

31 Memastikan bahwa hubungan
antara dinding dan kolom
benar. Baja tulangan harus
diangkur setiap 6 lapisan bata
sepanjang 40 cm.

Sesuai
Tidak Sesuai

Angkur Pengekang

Inspeksi Sederhana saat Tahap Stuktur Atap
32 Memastikan bahwa dimensi
minimum adalah 12 cm x 15 cm
dengan 4 tulangan memanjang.
Diameter tulangan memanjang
adalah 10 mm yang
ditempatkan dengan sengkang
diameter 8 mm jarak 15 cm.
33 Sengkang harus dibengkokkan
PerangkaianTulangan
membentuk sudut 135°.
Balok Ring
Panjang minimum kaitan
sengkang adalah 6 x D
(diamater tulangan sengkang)
(5 cm).
34 Memastikan bahwa hubungan
antara elemen struktur utama
(baja tulangan diperpanjang ke
dalam balok ring/keliling
minimum 40 cm)

	
  
	
  

Sesuai
Tidak Sesuai

Sesuai
Tidak Sesuai

Sesuai
Tidak Sesuai

-

PEKERJAAN

NO

349 -

DESKRIPSI

ILUSTRASI

35 Memastikan terdapat panjang
sambungan lewatan
menghubungkan balok
ring/keliling dan kolom

HASIL
INSPEKSI
Sesuai
Tidak Sesuai

36 Memastikan bekisting kuat dan
tidak bocor
Sesuai
Tidak Sesuai

37 Memastikan bahwa selimut
beton adalah 10 mm
Pengecoran Balok
Ring (Termasuk
Bekisting)
38 Memastikan bahwa desain
campuran beton adalah 1 : 2 : 3
(semen : pasir : kerikil) + ½ air
39 Memastikan bahwa campuran
beton yang dihasilkan baik dan
Seragam

Panjang Lewatan Pada
Sambungan

Gunung-Gunung
(Perangkaian
Tulangan)

40 Panjang minimum
perpanjangan adalah 40 x D
(diameter tulangan) (40 cm)

41 Memastikan bahwa ukuran
minimum kuda-kuda beton
adalah 12 cm x 15 cm (sama
dengan balok ring), selimut
beton 10 mm
42 Memastikan bahwa panjang
angkur kolom kuda-kuda beton
adalah 40 cm setiap 6 lapisan
bata gunung-gunung.
Memastikan bahwa kuda-kuda
beton menggunakan tulangan
baja diameter 10 mm.
Panjang lewatan antara balok
dan kolom adalah 40 x
diameter tulangan (40 cm).

	
  
	
  

Sesuai
Tidak Sesuai

Sesuai
Tidak Sesuai

Sesuai
Tidak Sesuai

Sesuai
Tidak Sesuai

Sesuai
Tidak Sesuai

Sesuai
Tidak Sesuai

-

PEKERJAAN

NO

350 -

DESKRIPSI

ILUSTRASI

43 Memastikan bahwa kuda-kuda
kayu diangkur ke kolom/balok
ring menggunakan tulangan
baja diameter 10 mm.

44 Memastikan bahwa ukuran
minimum kuda-kuda kayu 8 cm
x 12 cm
45 Memastikan bahwa ikatan
Kuda-Kuda Dan Ikatan
angin adalah kayu dengan
Angin
ukuran minimum 6cm x 12 cm

46 Memastikan kualitas kayu
untuk kuda-kuda dan ikatan
angin adalah kualitas yang
baik.
Inspeksi Sederhana Aspek Kesehatan
43 Memastikan jarak tangki septik
dengan sumber air minum dari
Jarak Tangki Septik
sumur minimal 10 meter.
dengan Sumber Air
Apabila tidak dimungkinkan
minum dari sumur
karena keterbatasan luas
tanah, maka digunakan tangki
septik biofilter.
44 Memastikan luas ventilasi
(bukaan) minimal 10% dari luas
ruang.

Sesuai
Tidak Sesuai

Sesuai
Tidak Sesuai

Sesuai
Tidak Sesuai

Sesuai
Tidak Sesuai

Sesuai
Tidak Sesuai

Sesuai
Tidak Sesuai

Luas ventilasi

	
  
	
  

HASIL
INSPEKSI

