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❖ pada halaman ini anda 
diminta melengkapi data 
diri sesuai dengan 
informasi yang diminta 
oleh sistem

❖ setelah melengkapi data 
akun anda dapat 
melanjutkan dengan 
mengklik “simpan”



❖ data profil yang sudah 
anda lengkapi dan 
simpan akan 
ditampilkan pada 
halaman profil berikut 

❖ pada halaman profil 
terdapat info personal 
dan data proyek yang 
sudah pernah anda 
kerjakan 



❖ pada halaman ini anda 
diminta untuk 
melengkapi data porfil 
dan dapat mengubah 
kata sandi akun SIMBG 
anda 

❖ selanjutnya anda 
diminta untuk 
melengkapi data pada 
data profil 

❖ untuk melanjutkan anda 
dapat mengklik 
“simpan”



❖ pilih menu “data diri” 
pada menu bar untuk 
mengisi data diri dan 
memasukan 
dokumen-dokumen 
kelengkapan 

❖ untuk calon TPA dari 
akademisi, anda akan 
diarahkan untuk mengisi 
dokumen kelengkapan 
terkait data perguruan 
tinggi anda 

❖ isi nama perguruan 
tinggi, upload surat 
penugasan dan 
tambahkan pengalaman 
beserta bukti pekerjaan 
di bidang 
penyelenggaraan 
Bangunan Gedung 
selama 5 tahun terakhir 
anda

❖ klik “lanjut” setelah 
memastikan data yang 
diisi sudah benar 



❖ pada data diri, anda 
dapat mengisi data 
proyek yang pernah 
anda lakukan 



❖ pada dropdown nama 
perguruan tinggi, pilih 
perguruan tinggi sesuai 
dengan perguruan tinggi 
yang menugaskan anda 



❖ anda dapat mengunggah 
surat penugasan dari 
perguruan tinggi yang 
menugaskan anda

❖ selanjutnya klik 
“simpan”

❖ anda dapat 
menambahkan data 
bukti pengalaman 
pekerjaan di bidang 
penyelenggaraan 
bangunan gedung pada 
halaman ini

❖ klik “tambah 
pengalaman” untuk 
mengisi data

❖ klik “lanjut” setelah 
memasukkan data 
pengalaman pekerjaan 



❖ pada data pengalaman 
pekerjaan 
penyelenggaraan 
Bangunan Gedung, anda 
diminta mengisi nama 
paket pekerjaan, tahun 
pekerjaan, luas dan 
jumlah lantai bangunan 
gedung pada pekerjaan 
dan nilai pekerjaan 

❖ setelah mengisi data 
tersebut, anda dapat 
menyimpan data dengan 
klik “simpan”



❖ data pengalaman 
pekerjaan 
penyelenggaran 
bangunan gedung yang 
sudah disimpan akan 
tampil pada tabel yang 
tersedia pada halaman 
dokumen kelengkapan

❖ anda dapat mengklik 
“selanjutnya” untuk 
melanjutkan pengisian 
data pada sistem



❖ anda juga diminta untuk 
mengisi data diri dengan 
cara mengklik menu 
“data diri” pada menu 
bar

❖ selanjutnya anda dapat 
mengisi data diri sesuai 
dengan informasi yang 
diminta pada halaman 
tersebut



❖ setelah mengisi semua 
informasi yang 
dibutuhkan, anda dapat 
menyimpan data 
tersebut dengan 
mengklik “simpan”



❖ Data diri yang telah anda 
isi telah tersimpan 
ditandai dengan adanya 
pop up berwarna hijau 
“data user berhasil 
diperbaharui”

❖ selanjutnya anda dapat 
mengisi “data asosiasi” 
untuk melengkapi data 
perguruan tinggi anda

❖ setelah semua data 
terisi, klik “simpan” 
untuk menyimpan 
informasi pada halaman 



CALON TPA (Pakar)



















❖ pada halaman ini anda 
diminta melengkapi data 
diri sesuai dengan 
informasi yang diminta 
oleh sistem

❖ setelah melengkapi data 
akun anda dapat 
melanjutkan dengan 
mengklik “simpan”



❖ pada halaman ini anda 
diminta untuk 
melengkapi data porfil 
dan dapat mengubah 
kata sandi akun SIMBG 
anda 

❖ selanjutnya anda 
diminta untuk 
melengkapi data pada 
data profil 

❖ untuk melanjutkan anda 
dapat mengklik 
“simpan”



❖ data profil yang sudah 
anda lengkapi dan 
simpan akan 
ditampilkan pada 
halaman profil berikut 

❖ pada halaman profil 
terdapat info personal 
dan data proyek yang 
sudah pernah anda 
kerjakan 



❖ data profil yang sudah 
anda lengkapi dan 
simpan akan 
ditampilkan pada 
halaman profil berikut 

❖ pada halaman profil 
terdapat info personal 
dan data proyek yang 
sudah pernah anda 
kerjakan 



❖ pilih menu “data diri” 
pada menu bar untuk 
mengisi data diri dan 
memasukan 
dokumen-dokumen 
kelengkapan 

❖ untuk calon TPA dari 
unsur “pakar”, anda 
akan diarahkan untuk 
mengisi dokumen 
kelengkapan 

❖ anda dapat mengisi 
keahlian dan 
mengunggah surat 
rekomendasi dari pihak 
yang berwenang.

❖ setelah berhasil 
melengkapi data 
tersebut, klik “simpan” 
untuk menyimpan 
informasi pada sistem

❖ anda dapat melengkapi 
data pengalaman anda 
dengan mengklik 
“tambah pengalaman”



❖ pada data pengalaman 
pekerjaan 
penyelenggaraan 
Bangunan Gedung, anda 
diminta mengisi nama 
paket pekerjaan, tahun 
pekerjaan, luas dan 
jumlah lantai bangunan 
gedung pada pekerjaan 
dan nilai pekerjaan 

❖ setelah mengisi data 
tersebut, anda dapat 
menyimpan data dengan 
klik “simpan”



❖ data pengalaman 
pekerjaan 
penyelenggaran 
bangunan gedung yang 
sudah disimpan akan 
tampil pada tabel yang 
tersedia pada halaman 
dokumen kelengkapan

❖ anda dapat mengklik 
“selanjutnya” untuk 
melanjutkan pengisian 
data pada sistem



❖ anda juga diminta untuk 
mengisi data diri dengan 
cara mengklik menu 
“data diri” pada menu 
bar

❖ selanjutnya anda dapat 
mengisi data diri sesuai 
dengan informasi yang 
diminta pada halaman 
tersebut



❖ setelah mengisi semua 
informasi yang 
dibutuhkan, anda dapat 
menyimpan data 
tersebut dengan 
mengklik “simpan”



❖ Data diri yang telah anda 
isi telah tersimpan 
ditandai dengan adanya 
pop up berwarna hijau 
“data user berhasil 
diperbaharui”

❖ selanjutnya anda dapat 
mengisi “data instansi” 
untuk melengkapi data 
instansi pengutus anda

❖ setelah semua data 
terisi, klik “simpan” 
untuk menyimpan 
informasi pada halaman 



CALON TPA (Profesi Ahli)

















❖ pada halaman ini anda 
diminta melengkapi data 
diri sesuai dengan 
informasi yang diminta 
oleh sistem

❖ setelah melengkapi data 
akun anda dapat 
melanjutkan dengan 
mengklik “simpan”



❖ pada halaman ini anda 
diminta untuk 
melengkapi data porfil 
dan dapat mengubah 
kata sandi akun SIMBG 
anda 

❖ selanjutnya anda 
diminta untuk 
melengkapi data pada 
data profil 

❖ untuk melanjutkan anda 
dapat mengklik 
“simpan”



❖ data profil yang sudah 
anda lengkapi dan 
simpan akan 
ditampilkan pada 
halaman profil berikut 

❖ pada halaman profil 
terdapat info personal 
dan data proyek yang 
sudah pernah anda 
kerjakan 



❖ data profil yang sudah 
anda lengkapi dan 
simpan akan 
ditampilkan pada 
halaman profil berikut 

❖ pada halaman profil 
terdapat info personal 
dan data proyek yang 
sudah pernah anda 
kerjakan 



❖ pilih menu “data diri” 
pada menu bar untuk 
mengisi data diri dan 
memasukan 
dokumen-dokumen 
kelengkapan 

❖ untuk calon TPA dari 
unsur “asosiasi profesi”, 
anda akan diarahkan 
untuk mengisi dokumen 
kelengkapan 

❖ anda dapat mengisi 
nama asosiasi profesi 
dan mengunggah 
sertifikat keahlian yang 
anda miliki

❖ setelah berhasil 
melengkapi data 
tersebut, klik “simpan” 
untuk menyimpan 
informasi pada sistem

❖ anda dapat melengkapi 
data pengalaman anda 
dengan mengklik 
“tambah pengalaman”



❖ pada dropdown nama 
asosiasi profesi, pilih 
asosiasi profesi sesuai 
dengan asosiasi yang 
menugaskan anda



❖ pada data pengalaman 
pekerjaan 
penyelenggaraan 
Bangunan Gedung, anda 
diminta mengisi nama 
paket pekerjaan, tahun 
pekerjaan, luas dan 
jumlah lantai bangunan 
gedung pada pekerjaan 
dan nilai pekerjaan 

❖ setelah mengisi data 
tersebut, anda dapat 
menyimpan data dengan 
klik “simpan”



❖ data pengalaman 
pekerjaan 
penyelenggaran 
bangunan gedung yang 
sudah disimpan akan 
tampil pada tabel yang 
tersedia pada halaman 
dokumen kelengkapan

❖ anda dapat mengklik 
“selanjutnya” untuk 
melanjutkan pengisian 
data pada sistem



❖ anda juga diminta untuk 
mengisi data diri dengan 
cara mengklik menu 
“data diri” pada menu 
bar

❖ selanjutnya anda dapat 
mengisi data diri sesuai 
dengan informasi yang 
diminta pada halaman 
tersebut

❖ setelah mengisi semua 
informasi yang 
dibutuhkan, anda dapat 
menyimpan data 
tersebut dengan 
mengklik “simpan”



❖ Data diri yang telah anda 
isi telah tersimpan 
ditandai dengan adanya 
pop up berwarna hijau 
“data user berhasil 
diperbaharui”

❖ selanjutnya anda dapat 
mengisi “data instansi” 
untuk melengkapi data 
instansi pengutus anda

❖ setelah semua data 
terisi, klik “simpan” 
untuk menyimpan 
informasi pada halaman 



Terima Kasih


