
LANGKAH-LANGKAH MENGAJUKAN  

PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG) 

KABUPATEN SEKADAU 

BANGUNAN BELUM ADA/BARU 

LANGKAH 1 

Pakai Halaman Google  

 

 

Buka website https://simbg.pu.go.id dan akan muncul tampilan seperti 

dibawah: 

 

1. Klik “Daftar” pada sebelah kanan atas halaman. Kemudian akan muncul 

seperti di LANGKAH 2: 

 

 

 

https://simbg.pu.go.id/


LANGKAH 2 

 
 Pada “Daftar sebagai” dipilih “Pemohon 

PBG/SLF/SBKBG/RTB/Pendataan BG” 

 Pada “Alamat Email” diisi dengan email yang AKTIF (untuk verifikasi) 

 Pada “Kata Sandi” diisi dengan huruf dan angka dan yang mudah 

diingat oleh pemohon contoh “123pbg”  

 Pada “Kode Keamanan” diisi dengan yang tertera pada halaman 

pendaftaran contoh : “DURIAN” 

 Kemudian klik “KIRIM” 

 Dan akan muncul seperti dibawah ini: 

 
 Klik “OK” 

 

 

 

 

 

 

 

 



LANGKAH 3 

 Masuk ke email yang diisi pada saat pendaftaran dan buka email 

verifikasi dari SIMBG 

 

 

Akan Muncul : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kemudian klik “verifikasi” dan kemudian akan masuk ke “LANGKAH 4” 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 



LANGKAH 4  
Setelah melakukan verifikasi email, halaman SIMBG akan Muncul seperti 

di bawah: 

 

Mengisi Kelengkapan Data Pemohon  

 Isi nama lengkap dengan gelar pemohon, contoh “Ir” + “Sumadi” + “MT” 

 Isi NIK (Nomor Induk Kependudukan) pemohon, contoh 

“11098196753819181” 

 Pilih Provinsi Domisili Pemohon, contoh “Kalimantan Barat” 

 Pilih Kabupaten/Kota Domisili Pemohon, contoh “Kabupaten Sekadau” 

 Pilih Kecamatan Domisili Pemohon, contoh “Sekadau Hilir” 

 Isi Alamat Domisili Pemohon, contoh “Sungai Ringin” 

 Isi Nomor HP (Handphone) Pemohon, contoh “085245xxxxxx” 

 Isi Email Pemohon (sesuai dengan email pada saat pendaftaran), contoh 

“sumadi@gmail.com” 

 Kemudian Klik “Simpan”  

 Dan akan muncul seperti dibawah ini:  

 
 
 

 



LANGKAH 5  
 Klik “Tambah” pada sudut kanan atas yang berwarna merah  

 
 

 Dan muncul seperti dibawah:  

 
 
 Pilih sesuai dengan permohonan yang diinginkan, pada kasus ini kita 

pilih “Persetujuan Bangunan Gedung” dan muncul seperti dibawah ini:  
 (form Daftar Pengajuan) 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 Selanjutnya diisi jenis Permohonan yang ingin di urus PBG-nya, Contoh : 

“Bangunan Gedung Baru*” (*disesuaikan dengan jenis permohonan 

yang ingin diajukan PBG)  



 Selanjutnya diisi fungsi Bangunan yang ingin di urus PBG-nya, Contoh : 

“Fungsi Hunian*” (*disesuaikan dengan fungsi bangunan yang ingin 

diajukan PBG)”  

 Selanjutnya diisi Jenis Bangunan yang ingin di urus PBG-nya, Contoh : 

“Rumah Tinggal Tunggal*” (*disesuaikan dengan jenis bangunan yang 

ingin diajukan PBG)”  

 Selanjutnya diisi Nama Bangunan yang ingin di urus PBG-nya, Contoh : 

“Rumah Tinggal*” (*disesuaikan dengan jenis bangunan yang ingin 

diajukan PBG)”  

 Selanjutnya diisi Luas Bangunan yang ingin di urus PBG-nya, Contoh : 

“90 m2”  

 Selanjutnya diisi Jumlah Lantai Bangunan yang ingin di urus PBG-nya, 

Contoh : “1 Lantai”  

 Selanjutnya diisi Tinggi Bangunan yang ingin di urus PBG-nya, Contoh : 

“4 m” (Diambil Tinggi Dari Atas Sloof Ke Atas Ringbalk)  

 Selanjutnya diisi Luas Basemen Bangunan yang ingin di urus PBG-nya 

jika ada, Contoh : karena tidak basemen maka diisi dengan “0 (nol) m2”  

 diisi Jumlah Lantai Basemen Bangunan yang ingin di urus PBG-nya jika 

ada, Contoh : karena tidak ada basemen maka diisi dengan “0 (nol) 

Lapis”  

 Perancang Dokumen Teknis diisi sesuai dengan yang merancang 

bangunan tersebut, Contoh : “Disediakan Oleh Penyedia Jasa 

Konstruksi”  

 Lalu Klik “Simpan” dan akan muncul seperti dibawah ini kemudian klik 

“Simpan”  

 

 
 
 

 
 

 



LANGKAH 6  
Mengisi data alamat bangunan Gedung yang ingin diajukan PBG, seperti 

dibawah ini : (WAJIB DIISI BERDASARKAN DATA KKPR)  

 
 

Kemudian klik “Lanjut”  
 

LANGKAH 7  
Mengisi Form Data Tanah, Seperti di bawah ini:  

Pilihan “Tambah Data” Jika Jenis Data Tanah yang dimiliki tidak tertera 
pada halaman pilihan yang ada, yaitu dengan mengisi seperti dibawah ini: 

 



 
 
Setelah diisi sesuai dengan data tanah yang dimiliki berdasarkan bukti 

kepemilikan tanah, Kemudian klik “SIMPAN” 
 

 
 

 Poin 1 : “Gambar Batas tanah yang dikuasai termasuk gambar 

bangunan gedung yang sudah ada (eksisting) pada area/persil yang 

akan dibangun”, Mengupload File* (*File PDF yang sudah dipersiapkan 

sebelumnya) dengan Cara meng-klik “Pilih File” (Jika Dipersyaratkan)  

 Poin 2 : “Gambar dan Informasi tentang hasil penyelidikan Tanah 

untuk bangunan sederhana”, Mengupload File* (*File PDF yang sudah 

dipersiapkan sebelumnya) dengan Cara meng-klik “Pilih File” (Jika 

Dipersyaratkan).  

 Sehingga muncul seperti di bawah ini:  



 
 Kemudian klik “selanjutnya”  

 
LANGKAH 8  

Mengisi Data Kelengkapan, Seperti di bawah ini: 

 
 Poin 1 : “Informasi KTP/KITAS*”, Mengupload File yang dimaksud dengan 

Cara meng-klik “Pilih File” (Wajib)  

 Poin 2 : “Informasi KRK/KKPR*”, Mengupload File yang dimaksud dengan 

Cara meng-klik “Pilih File” (Wajid).  

 Poin 3 : “Surat Perjanjian pemanfaatan tanah antara pemilik tanah dan 

Pemilik Bangunan Gedung”, Mengupload File yang dimaksud dengan 

Cara meng-klik “Pilih File” (Jika Dipersyaratkan).  

 Poin 4 : “Data, Penyedia Jasa Perencana Konstruksi badan usaha atau 

perseorangan, Arsitek berlisensi”, Mengupload File yang dimaksud 

dengan Cara meng-klik “Pilih File” (Jika Dipersyaratkan).  

 Kemudian klik “selanjutnya”.  

 

*File Yang diupload berbentuk PDF  
 
 

 
 



LANGKAH 9  
Mengisi Data Kelengkapan, Seperti di bawah ini: 

 
Data Teknis Arsitektur  
 Poin 1 : “Gambar Situasi, Rencana Tapak, Denah, Potongan, Tampak 

dan detail Bangunan Gedung”, Mengupload File yang dimaksud dengan 

Cara meng-klik “Pilih File” (Jika Dipersyaratkan)  

 Poin 2 : “Spesifikasi teknis, meliputi spesifikasi umum dan spesifikasi 

khusus (Jenis, tipe, dan karakteristik material/bahan yang digunakan 

secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen arsitektural)”, 

Mengupload File yang dimaksud dengan Cara meng-klik “Pilih File” (Jika 

Dipersyaratkan).  

 

Data Teknis Struktur  
 Poin 1 : “Perhitungan Teknis sederhana dan Gambar Rencana Fondasi, 

Basemen Kolom, Balok, pelat lantai dan Rangka Atap, Penutup dan 

komponen gedung lainnya”, Mengupload File yang dimaksud dengan 

Cara meng-klik “Pilih File” (Jika Dipersyaratkan)  

 Poin 2 : “Gambar Detail Struktur”, Mengupload File yang dimaksud 

dengan Cara meng-klik “Pilih File” (Jika Dipersyaratkan).  

 Poin 3 : “Spesifikasi Teknis meliputi spesifikasi umum dan spesifikasi 

khusus (Jenis, tipe, dan karakteristik material/bahan yang digunakan 

secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen struktural)”, 

Mengupload File yang dimaksud dengan Cara meng-klik “Pilih File” (Jika 

Dipersyaratkan).  

 Kemudian klik “selanjutnya”.  

 

 
 
 

*File Yang diupload berbentuk PDF  
 

 
 

 
 
 

 



LANGKAH 10  
Mengisi Data Kelengkapan, Seperti di bawah ini: 

 
Data Teknis Mekanikal, Elektrikal, dan Plambing  

 Poin 1 : “Perhitungan teknis Sederhana dan Gambar jaringan listrik 

yang terdiri dari gambar sumber, jaringan, dan pencahayaan”, 

Mengupload File yang dimaksud dengan Cara meng-klik “Pilih File” (Jika 

Dipersyaratkan)  

 Poin 2 : “Perhitungan Teknis dan Gambar Rencana Sistem Sanitasi 

Yang Terdiri Pengelolaan Air Bersih, Air Limbah, Air Hujan, Drainase, 

dan Persampahan.”, Mengupload File yang dimaksud dengan Cara meng-

klik “Pilih File” (Jika Dipersyaratkan).  

 Poin 3 : “Spesifikasi Teknis (Jenis, tipe, dan karakteristik 

material/bahan yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh 

untuk komponen mekanikal, elektrikal, dan plambing)”, Mengupload 

File yang dimaksud dengan Cara meng-klik “Pilih File” (Jika 

Dipersyaratkan).  

 Kemudian klik “selanjutnya”.  

 

 

 
 

 
 

 
 

*File Yang diupload berbentuk PDF  

 

 

 

 

 

 



LANGKAH 11  
 

Menceklis Semua Pilihan pada kolom yang disediakan jika sudah selesai 

mengisi data kelengkapan yang persyaratkan untuk mengajukan PBG 

(Persetujuan Bangunan Gedung), Seperti di bawah ini: 

Pernyataan mematuhi KRK/KKPR 

 

Pernyataan menggunakan Pelaksana Konstruksi 

 

Pernyataan menggunakan Pengawas/ Manajemen Konstruksi bersertifikat 

 

Pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa 

 

Pernyataan memenuhi ketentuan pokok tahan gempa 

 

Ceklis Jika Setuju 

 

 
Jika sudah menceklis semua, kemudian Klik “SIMPAN”.  
 

SELESAI 



 
Persyaratan Perizinan Persetujuan Bangunan Gedung 

 
1. Dokumen data Umum; 

a. KTP/KITAS Pemohon; 

b. KRK/KKPR; 

c. Surat perjanjian pemanfaatan tanah antara pemilik tanah dan pemilik 

bangunan gedung (Jika pemilik tanah bukan pemilik gedung); 

d. Dokumen Persetujuan Lingkungan; 

e. Data penyedia jasa perencana konstruksi badan usaha atau 

perseorangan. 

f. Arsitek berlisensi. 

2. Dokumen data teknis tanah; 

a. Gambar batas tanah yang dikuasai termasuk gambar bangnan gedung 

yang sudah ada (existing)pada area/persil yang akan dibangun; 

b. Gambar dan Informasi tentang hasil penyelidikan tanah untuk bangunan 

tidak sederhana ( ≥ 3 lantai). 

3. Dokumen data teknis arsitektur; 

a. Gambar situasi, rencana tapak, denah, potongan, tampak dan detail 

bangunan gedung; 

b. Spesifikasi teknis, meliputi spesifikasi umum dan spesifikasi khusus 

(jenis, tipe, dan karakteristik material/bahan yang digunakan secara 

lebih detail dan menyeluruh untuk komponen arsitektur). 

4. Dokumen data teknis struktur; 

a. Perhitungan teknis sederhana dan gambar rencana fondasi. Basemen 

kolom, balok, pelat lantai dan rangkap atap, penutup dan komponen 

gedung lainnya (Jika bangunan gedung lebih dari 1 lantai makan 

dilengkapi gambar rencana tangga dan gambar rencana lat lantai, 

gambar dinding geser (jika ada), dan gambar basemen (bila ada); 

b. Gambar detail struktur; 

c. Spesifikasi teknis, meliputi spesifikasi umum dan spesifikasi khusus 

(jenis, tipe, dan karakteristik material/bahan yang digunakan secara 

lebih detail dan menyeluruh untuk komponen arsitektur). 

5. Dokumen data teknis mekanikal, elektrikal dan plambing; 

a. Perhitungan teknis sederhana dan gambar jaringan listrik yan terdiri dari 

gambar sumber, jaringan dan pencahayaan; 

b. Perhitungan teknis dan gambar rencana sistem sanitasi yang terdiri dari 

pengelolaan air bersih, air limbah, air hujan, drainase, dan 

persampahan; 

c. Spesifikasi teknis (jenis, tipe, dan karakteristi material/bahan yang 

digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen 

mekanikal, elektrikal, dan plambing) 

 
 

Untuk Lengkap dan tidak lengkapnya berkas yang di upload, akan diberitahukan 

selanjutnya. 
 


