
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR 35 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA L1STRIK
UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI DAN UMUM

SERTA USAHA PENUNJANGNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

,Menimbang

Mengingat

a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah

Nomor : 17 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah

Kabupaten Musi Banyuasin, dimana Kewenangan

Pemberian Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk

Kepentingan Sendiri dan umum serta usaha Penunjangnya

merupakan Kewenangan Kabupaten Musi Banyuasin ;

b. bahwa untuk menindaklanjuti Kewenangan dimaksud agar

berdaya guna dan terciptanya kepastian hukum, maka perlu

diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten

Musi Banyuasin ;

: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959

tentang Pembentukan Daerah Tingkat " dan Kota Praja di

Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 1821) ;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang

Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3317) ;

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3839) ;

4. Peraturan Pemerintah .
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang

Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 24,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3394) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Usaha

Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3603) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi

Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran

[\. Negara Nomor 3952) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha

dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Iembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3955) ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 17
Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten
Musi Banyuasin ;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 21
Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas
Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Dengan Persetujuan

MUSI

USAHA

UNTUK

SERTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

MEMUTUSKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN

BANYUASIN TENTANG PEMBERIAN IZIN

PENYEDIAAN TENAGA L1STRIK

KEPENTINGAN SENDIRI DAN UMUM

USAHA PENUNJANGNYA

Menetapkan

BAB I .



BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin ;

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom

yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;

3. Kepala Daerah adalah Bupati Musi Banyuasin ;

4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten

Musi Banyuasin ;

5. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Musi Banyuasin ;

6. Pemegang Kuasa Usaha Ketengalistrikan yang selanjutnya disebut PKUK

adalah Badan Usaha Milik Negara yang diserahi tugas oleh Pemerintah

semata-mata untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk

kepentingan umum ;

7. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri yang

selanjutnya disebut UKS adalah usaha pembangkitan, transmisi dan distribusi

,'" yang meliputi salah satu atau gabungannya yang melakukan Usaha

Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri ;

8. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri yang

selanjutnya disebut IUKS adalah Izin yang diberikan oleh Bupati kepada

swasta, koperasi dan BUMN/BUMD atau Lembaga Negara lainnya untuk

melakukan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri ;

9. Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri,

yang selanjutnya disebut PIUKS adalah Swasta, Koperasi dan BUMN/BUMD

atau Lembaga Negara lainnya untuk melakukan Usaha Penyediaan Tenaga

listrik Untuk Kepentingan Sendiri ;

10. Usaha Penyediaan .
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10. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Unluk Kepentingan Umum yang selanjulnya

disebut UKU adalah usaha pembangkil, lransmisi dan dislribusi yang meliputi

salah salu alau gabungannya yang melakukan Usaha Penyediaan Tenaga

Lislrik Unluk Kepentingan Umum ;

11. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Lislrik Unluk Kepentingan Umum yang

selanjutnya disebul IUKU adalah Izin yang diberikan oleh Bupali kepada

Swasta, Koperasi dan BUMN/BUMD atau Lembaga Negara lainnya unluk

melakukan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Unluk Kepenlingan Umum ;

12. Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Unluk Kepentingan Umum,

yang selanjutnya disebut PIUKU adalah Swasta, Koperasi dan BUMN/BUMD

atau Lembaga Negara lainnya yang telah mendapat Izin dari Bupali unluk

melakukan Usaha Penyediaan Tenaga Lislrik Unluk Kepenlingan Umum ;

13. Instalasi Kelenagalistrikan, selanjutnya disebut Inslalasi adalah bangunan sipil

elektromekanik, mesin-mesin, peralatan, saluran-saluran dan perlengkapannya

yang digunakan unluk pembangkitan, konversi, transformasi, distribusi dan

pemanfaalan lenaga listrik ;

14. Jaringan distribusi adalah jaringan tenaga lislrik yang bertegangan sampai

dengan 35.000 volt;

15. Jaringan lransmisi adalah jaringan lenaga listrik yang bertegangan di alas

35.000 volt;

16. Pembangkit adalah pembangkil lenaga Iislrik termasuk gedung dan

perlengkapan yang dipakai unluk maksud lersebut beserta alat-alal yang

diperlukan ;

17. Grid Nasional I Regional adalah sistem saluran lenaga listrik legang:ln

menengah, legangan linggi dan legangan ekstra linggi unluk kepenlingan

umum milik PKUK;

18. Swasta adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia

yang berusaha di bidang usaha penyediaan tenaga lislrik ;

19. Koperasi adalah Koperasi yang bergerak di bidang usaha penyediaan tenaga

lislrik ;
20. Uji Laik .
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20. Uji laik operasi adalah pengujian yang dilakukan untuk melindungi

keselamatan umum, keselamatan kerja, keamanan instaiasi, terpenuhinya

standarisasi, kelestarian fungsi lingkungan, kelayakan ekonomi dan kelayakan

teknis;

21. Penggunaan Utama adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan

secara terus menerus untuk melayani sendiri tenaga listrik yang diperlukan ;

22. Penggunaan Cadangan adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan

sewaktu-waktu dengan maksud untuk menjamin keandalan penyediaan

tenaga listrik untuk kepentingan sendiri ;

23. Penggunaan Darurat adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan

hanya pada saat terjadi gangguan penyediaan tenaga Iistrik dari Pemegang

Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) atau Pemegang Izin Usaha

Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum (PIUKU) ;

24. Penggunaan Sementara adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan

untuk kegiatan yang bersifat sementara, termasuk dalam pengertian ini

pembangkit yang relatif mudah dipindah-pindahkan (jenis portable) ;

25. Konsultansi yang berhubungan dengan Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga

Listrik, yang selanjutnya disebut Konsultansi Ketenagalistrikan adalah segala

kegiatan yang bersifat non fisik yang meliputi studi kelayakan, perencanaan,

rekayasa, pengawasan, inspeksi, dan pengujian di bidang penyediaan dan

pemanfaatan tenaga listrik ;

26. Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Ketenagalistrikan adalah segala

kegiatan fisik pelaksanaan pekerjaan pembangunan dan pemasangan

instalasi ketenagalistrikan termasuk pengadaannya yang berdasarkan p&da

perencanaan tertentu ;

27. Pemeliharaan Peralatan Ketenagalistrikan adalah segala kegiatan yag

meliputi pemeriksaan, perawatan, perabaikan dan pengujian atas instalasi

pembangkit, jaringan transmisi, jaringan distribusi dan instalasi pemanfaatan

tenaga listrik, dengan maksud agar instalasi tetap berada dalam keadaan baik

dan bersih sehingga penggunaannya aman dari segala gangguan dan

kerusakan dapat diketahui, dicegah dan diperkecil :

28. Pengembangan.



.6.

28. Pengembangan Teknologi Peralatan Ketenagalistrikan adalah kegiatan yang

mencakup penelitian dan pengembangan teknologi untuk memperbaiki mutu

dan meningkatkan kemampuan secara ekonomis atas peralatan atau instalasi

ketenagalistrikan dalam rangka penyediaan dan pemanfaatan tenaga Iistrik ;

29. Perencanaan adalah suatu kegiatan yang membuat rancangan yang berupa

suatu berkas gambar instalasi adalah uraian teknik yang digunakan sebagai

dasar untuk melaksanakan pembangunan dan pemasangan instalasi ;

30. Pengujian adalah kegiatan pengukuran dan penilaian untuk kerja suatu

instalasi hasil pembangunan dan pemasangan teramasuk hasil pemeliharaan ;

31. Pengawasan adalah kegiatan dalam rangka mengawasi pelaksanaan

pekerjaan pembangunan dan pemasangan, dan pemeliharaan instalasi

ketenagalistrikan ;

32. Penanggung Jawab Teknik adalah seseorang yang bersertifikat Penanggung

Jawab Teknik, dan ditunjuk pimpinan perusahaan untuk bertanggung jawab

secara teknis atas semua kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan

kegiatan Usaha Penunjang Tenaga Listrik ;

33. Tenaga ahli adalah seseorang yang mempunyai sertifikat keahlian khusus

yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan konsultansi, pembangunan

dan pemasangan atau pemeliharaan instalasi ketenagalistrikan tang

berhubungan dengan penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik ;

34. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi adalah Lembaga sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa

Konstruksi ;

35. Lembaga Sertifikasi adalah Lembaga yang telah diakreditasi oleh instansi

yang berwenang dalam rangka penerbitan sertifikasi (sertifikasi keahlian,

sertifkasi keterampilan) ;

BAB II

JENIS USAHA. GOLONGAN USAHA DAN L1NGKUP PELAYANAN

Pasal 2

(1) Jenis Usaha .

'.
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(1) Jenis Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (UKS) dan

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (UKU) meliputi :

a. Jenis Usaha penyediaan tenaga listrikuntuk kepentingan sendiri;

b. Jenis Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.

(2) Jenis usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana yang dimaksud pada

ayat (1) menjadi :

a. Pembangkit Tenaga Listrik;

b. Jaringan Transmisi Tenaga Listrik;

c. Jaringan Distribusi Tenaga Listrik;

(3) Jenis usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri (UKS)dibagi

menjadi:

a. Kapasitas dibawah 25 kVA;

b. Kapasitas sampai dengan 200 kVA;

c. Kapasitas 200 sampai dengan 25.000 kVA;

d. Kapasitas diatas 25.000 kVA;

(4) Jenis usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu kapasitas pembangkit meliputi 1 kVA

daya terpasang sampai tanpa batas;

(5) Usaha Penunjang Tenaga Listrik diklasifikasikan berdasarkan jenis dan

golongan usaha sebagai berikut :

a. Konsultasi ketenaga listrikan;

b. Usaha Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Ketenagalistrikan;

c. Pemeliharaan peralatan ketenagalistrikan;

(6) Konsultasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, terdiri

atas 2 (Dua) bidang usaha, yaitu :

a. Perencanaan ketenagalistrikan;

b. Pengawasan ketenagalistrikan;

(7) Perencanaan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a,

dibagi 4 (Empat ) golongan, yaitu :

a. Perencanaan ketenagalistrikan golongan A;

b. Perencanaan ketenagalistrikan golongan B;

c. Perencanaan ketenagalistrikan golongan C;

d. Perencanaan ketenagalistrikan golongan D;

(8) Pengawasan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b,

dibagi dalam 4 (Empat) golongan, yaitu :

a. Pengawasan ketenagalistrikan golongan A;

b. Pengawasan
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b. Pengawasan ketenagalistrikan golongan B;

c. Pengawasan ketenagalistrikan golongan C;

d. Pengawasan ketenagalistrikan golongan D;

(ij) Usaha pembangunan dan pemasangan ketenagalistrikan sebagaimana

dimaksud pada pada ayat (5) huruf b, dibagi sesuai dengan kemampuan teknis

badan usaha sebagaiberikut ;

(10)Usaha pemeliharaan peralatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) huruf c, dapat berupa ;

a. Perawatan peralatan ketenagalistrikan;

b. Pengujian peralatan ketenagalistrikan;

(11)Perawatan peralatan ketenagalistrikan sebagairnana dimak3ud pada ayat (10)

huruf a, dibagi kedalam (4) Empat golongan sebagai berikut :

a. Perawatan peralatan ketenagalistrikan golongan I;

b. Perawatan peralatan ketenagalislrikan golongan II;

c. Perawatan peralalan ketenagalistrikan golongan III;

(12)Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b, dibagi kedalam

(4) Empat golongan sebagai berikut :

a. Pengujian ketenagalistrikan golongan A;

b. Pengujian ketenagalistrikan golongan B;

c. Pengujian ketenagalistrikan golongan C;

d. Pengujian ketenagalistrikan golongan 0;

Pasal 3

Lingkup Pelayanan usaha penunjang untuk setiap jenis dan golongan usaha

ketenagalistrikan diklasifikasi berdasarkan tegangan dan daya terpasang pada

instalasi penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik selia bidang pekerjaan.

Pasal 4
Untuk usaha perencanaan, pengawasan dan pengujian, lingkup pelayanan dibagi

berdasarkan bidang pekerjaan :

a. Instalasi Pembangkit;

b. Instalasi Transmisi dan Distribusi;

c. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik.

Pasal 5 .
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Pasal5

Untuk usaha pembangunan dan pemasangan dan pemeliharaan, lingkup

pelayanan dibagi berdasarkan daya terpasang pada instalasi dan sistem sebagai

berikut:

a. Usaha perencanaan ketenagalistrikan;

b. Usaha Pengawasan ketenagalistrikan;

c. Usaha pembangunan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan;

d. Usaha perawatan peralatan;

e. Usaha pengujian ketenagalistrikan.

Pasal6

(1) Usaha perencanaan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada pasal 5

huruf a, dibagi 4 (Empat) golongan

a. Golongan A;

b. Golongan B;

c Golongan C;

d. Golongan 0;

(2) Golongan A, sebagaimana dimaksud pada aya! (1) huruf a, melakukan studi

kelayakan; mekakukan pekerjaan perencanaan dan perekayasaan, yang

berhubungan dengan pembangunan, pemasangan dan pemeliharaan

pemmbangkit tenaga listrik;

(3) Golongan S, sebagaimana dimaksud pada aya! (1) huruf b, melakukan studi

kelayakan; mekakukan pekerjaan perencanaan dan perekayasaan, yang

berhubungan jaringan transmisi, jaringan distribus, gardu induk, gardu

distribusi, gardu hubung, dan transforrnator;

(4) Golongan C, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tlUruf c, melakukan

pekerjaan perencanaan, pembangunan, pemasangan, dan pemeliharaan, yang

berhubungan dengan pembangunan, pemasangan dan pemeliharaan instalasi

penerangan dan pemanfaatan lainnya yang akan terhubung ke jaringan

suplai/sumber tenaga listrik;

(5) Golongan D, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, melakukan

pekerjaan perencanaan, pembangunan, pemasangan, dan pemeliharaan

Instalasi ketenagalistrikan dengan total daya terpasang dalam sistem setinggi-

tingginya 15 MVA.

Pasal7.
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Pasal7

(1) Usaha pengawasan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada pasal 5

huruf b, dibagi 4 (Empat) golongan :

a. Golongan A;

b. Golongan B;

c. Golongan C;

d. Golongan D;

(2) Golongan A, sebagaimana dimaksud pada ayal (1) huruf a, melakukan

pengawasan atas pelaksanaan pembangunan, pemasangan dan pemeliharaan

pembangkit tenaga listrik;

(3) Golongan B, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melakukan

pengawasan atas pelaksanaan pembangunan, pemasangan dan pemeliharaan

jaringan transmisi, jaringan distribusi, gardu induk, gardu distribusi,

gardu hubung, dan transformator;

(4) Golongan C, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melakukan

pengawasan atas pelaksanaan pembangunan, pemasangan dan pemeliharaan

instalasi penerangan dan pemanfaatan lainnya;

(5) Golongan D, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, melakukan

pengawasan atas pelaksanaan pembangunan, pemasangan dan pemeliharaan

indatalasi ketenagalistrikan dengan total daya terpasang dalam sistem

setinggi-tingginya 15 MVA.

Pasal8

(1) Usaha pembangunan dan pernasangan peralatan ketenagalistrikan

sebagairnana dirnaksud pada pasal 5 huruf c, dibagi 4 (Ernpat) golongan :

a. Golongan I;

b. Golongan II;

c. Golongan Ill;

d. Golongan IV;

(2) Golongan I, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melakukcJn

pekerjaan pembangunan dan pemasangan :

a Instalasi pernbangkit tenaga listrik dengan daya terpasang tanpa batas;

b. Jaringan distribusi tegangan menengah dan tegangan rendah, jaringan

transmisi tegangan tinggi dan jaringan ekstra tinggi baik diatas tanah

rnaupun dibawah tanah atau dibawah air:

C Gardu induk .
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c. Gardu induk, gardu dislribusi, gardu hubung dan lransformalor lanpa batas

daya;

d. Inslalasi pennerangan dan inslalasi lainnya didalam dan alau diluar

bangunan yang akan lerhubung ke jaringan supai/sumber tenaga listrik

dengan daya lerhubung lanpa batas;

(.3) Golongan II, sebagaimana dimaksud pada ayal (1) huruf b, melakukan

pekerjaan pembangunan dan pemasangan :

a Instalasi pembangkit tenaga lislrik dengan daya terpasang

selinggi-lingginya 630 kVA seliap mesin;

b. Jaringan dislribusi legangan rendah dan jaringan dislribusi tegangan

menegah diatas alau dibawah lanah;

c. Gardu dislribusi, gardu hubung dan transformalor dengan daya terpasang

setinggi-lingginya 5.000 kVA setiap lransformalor;

• d. Inslalasi pennerangan dan inslalasi lainnya didalam dan alau diluar

bangunan yang akan terhubung ke jaringan supai/sumber lenaga Iislrik

dengan daya lerhubung selinggi-tingginya 630 kVA;

(4) Golonga III, sebagaimana dimaksud pada ayal (1) huruf c, melakukan

pekerjaan pembangunan dan pemasangan :

a. Jaringan dislribusi legangan rendah dialas atau dibawah tanah;

b. Inslalasi pennerangan dan inslalasi lainnya didalam dan alau diluar

bangunan yang akan lerhubung ke jaringan supai/sumber tenaga lislrik

dengan daya terhubung setinggi-tingginya 135 kVA;

(5) Golongan IV, sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) hllruf d. melakukan

pekerjaan pembangunan dan pemasangan :

a Instalasi pennerangan dan instalasi lainnya didalam dan alau diluar

bangunan yang akan terhubllflg ke jaringan supai/sumber lenaga lislrik

dengan daya lerhubung selinggi-lingginya 500 kVA;

b. Melaksanakan pekerjaan perencanaan, pengawasan, pembangunan dan

pemasangan, dan perawatan inslalasi kelenagalistrikan yang dikerjakan

sendiri, yang akan lerhubung kejaringan supai/sumber lenaga lislrik dengan

daya lerhubung selinggi-lingginya 6.300 VA serta pemeliharaan inslalasi

dengan daya lerhubung selinggi-lingginya 6.600 VA.

Pasal9

(1) Usaha Perawalan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf d, dibagi menjadi

3 (Tiga) golongan yailu :

a. Golongan I

b. Golongan.
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b. Golongan II

c. Golongan III

(2) Golongan I, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melakukan

pekerjaan perawatan :

a Instalasi pembangkitan tenaga listrik tanpa batas daya:

b. Jaringan distribusi tegangan rendah dan tegangan menengah, jaringan

transmisi tegangan tinggi dan tegangan ekstra tinggi baik diatas tanah

maupun dibawah tanah atau air dalam kondisi bertegangan atau tidak

bertegangan;

c. Gardu induk, gardu hubung, gardu distribusi, dan transformator tanpa batas

daya;

d. Instalasi pennerangan dan instalasi lainnya didalam dan atau diluar

bangunan yang akan terhubung ke jaringan supai/sumber tenaga listrik

dengan daya terhubung tanpa batas;

(3) Golongan II, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melakukan

pekerjaan perawatan :

a. Instalasi pembangkit tenaga listrik dengan daya terpasang

setinggi-tingginya 630 kVA setiap mesin;

b. Jaringan distribusi tegangan rendah dan tegangan menengah baik diatas

tanah maupun dibawah tanah atau air dalam kondisi bertegangan atau tidak

bertegangan;

c. Gardu distribusi, gardu hubung dan transformator dengan daya terpasang

setinggi-tingginya 5.000 kVA setiaptransformator;

d. Instalasi pennerangan dan instalasi lainnya didalam dan atau diluar

bangunan yang akan terhubung ke jaringan supai/sumber tenaga listrik

dengan daya terhubung setinggi-tingginya 630 kVA;

(4) Golongan III, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melakukan

pekerjaan perawatan :

a. Jaringan distribusi tegangan rendah baik diatas maupun dibawah tanah

atau air dalam kondisi bertegangan atau tidak bertegangan;

b. Instalasi pennerangan dan instalasi lainnya didalam dan atau diluar

bangunan yang akan terhubung ke jaringan supai/sumber tenaga listrik

dengan daya terhubung setinggi-tingginya 135 kVA

Pasal 10

(1) Usaha pengujian ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada pasal 5

huruf e, dibagi menjadi 4 golongan, yaitu :

a. Golongan .
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a. Golongan A:

b. Golongan S;

c. Golongan C;

d. Golongan D;

(2) Golongan A, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melakukan

peke~aan pengujian atas hasH pelaksanaan pembangunan dan pernasangan,

dan perneliharaan pernbangkit tenaga listrik;

(3) Golongan S, sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf b, rnelakukan

pekerjaan pengujian atas hasil pelaksanaan pembangunan dan pernasangan,

dan pemeliharaan jaringan transmisi, jaringan distribusi, gardu induk, gardu

distribusi, gardu hubung dan transforrnator;

(4) Golongan C, sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melakukan

pekerjaan pengujian atas hasil pelaksanaan pembangunan dan pemasangan,

dan pemeliharaan instalasi penerangan dan instalasi pemanfaatan lainnya;

(5) Golongan D, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, rnelakukan

pekerjaan pengujian atas hasil pelaksanaan pembangunan dan pemasangan,

dan pemeliharaan instalasi ketenagalistrikan dengan total daya terpasang

dalam sistem setinggi-tingginya 15 MVA

BAB III

PERIZINAN

Pasal11

(1). Setiap Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri dan

Umurn serta Usaha Penunjang Tenaga Listrik dalam Daerah hanya dapat

dilaksanakan setelah mendapat Izin Supati

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini dapal berupa :

a. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri ;

b. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Lislrik Untuk Kepenlingan Umum ;

c. Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik.

Pasal 12

izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepenlingan Sendil-i dan Umum serta

Usaha Penunjang Tenaga Listrik yang dimaksud pada Pasal 6 Pembenlukan

Daerah ini dapat diberikan kepada :

a. Koperasi ...
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a. Koperasi;

b. Badan Usaha Milik Negara ;

c. Badan Usaha Milik Daerah ;

d. Badan hukum swasta yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang

berusaha di bidang usaha penyediaan tenaga listrik ;

e. Perorangan;

f. Lembaga lainnya yang telah mendapat izin Bupati untuk melakukan Usaha

Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri dan Umum serta Usaha

Penunjang Tenaga Listrik.

Pasal 13

IUKS yang dimaksud pada Pasal 7 mempunyai ketentuan bahwa :-.
a. Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas

200 kVA ke atas hanya dapat dilakukan dengan IUKS ;

b. Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas

samapi dengan 25000 kVA ditetapkan oleh Kepala Dinas dan Bupati ;

c. Usaha penyediaan tenaga Iistrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas di

atas 25.000 kVA ditetapkan oleh Bupati ;

d. IUKS diberikan menurul sifal penggunaan lenaga lislrik yang dibangkitkan

yailu:

1) Penggunaan Ulama ;

2) Penggunaan Cadangan ;

{ 3) Penggunaan Darurat ;

4) Penggunaan Semenlara ;

e. IUKS diberikan tidak lermasuk izin keselamatan kerja, izin gangguan dan izin

lainnya yang menjadi tanggung jawab insatansi lain yang diperoleh dalam

rangka pelaksanaan pembangunan dan pengoperasian.

Pasal 14

Pengajuan Permohonan IUKS harus melampirkan persyaratan sebagai berikul :

a. Permohonan IUKS diajukan secara tertulis kepada Bupali melalui Kepala Dinas,

bermaterai cukup sesuai dengan Formulir A dengan melampirkan antara lain:

1) Akle Pendirian Perusahaan ;

2) Gambar Tala Letak Lingkungan ;

3) Gambar Denah .
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3) Gambar Denah Instalasi ;

4) Gambar Diagram Garis Tunggal Instalasi ;

5) Uraian Rencana Penyediaan dan Kebutuhan Tenaga Listrik ;

6) Persetujuan Sludi AMDALlUKLlUPL.

b. Pemohon IUKS wajib membual Surat Pernyalaan di alas kertas bermalerai,

bahwa jumlah bahan bakar yang digunakan lidak melebihi perkiraan kebuluhan

pembangkil sesuai perunlukkannya. Benluk Sural Pernyalaan sesuai dengan

Formulir B.

c Perubahan Permohonan yang lelah diajukan, diberilahukan secara lertulis oleh

Pemohon IUKS kepada Bupali melalui Kepala Dinas.

Pasal 15

Izin Usaha Ketenagalislrikan untuk Kepenlingan Umum (IUKU) yang lidak masuk

dalam .jaringan lransmisi (grid) Nasional/Regional dan bukan linlas Kabupalen

diberikan oleh Bupali.

Pasal 16

Permohonan IUKU diajukan kepada Bupali melalui Kepala Dinas dengan

menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalarn Forrnulir A, dalarn rangkap 2

(dua) dan bermalerai cukup, dengan melampirkan dala antara lain:

a. Lokasi Proyek ;

b. Jenis dan kapasitas pernbangkil tenaga listrik/dislribusi ;

c. Jenis energi primer yang digunakan ;

d. Wilayah Usaha ;

e. Jadwal Pendanaan ;

f Jadwal pengoperasian ;

g. Jadwal penggunaan lenaga kerja asing rnaupun lokal baik selarna rnasa

pernbangunan mauppun selarna rnasa operasi ;

h. Garnbar, Pela dan Dokumen lain yang diperlukan ;

I. Dokumen Perselujuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

!'asal 17..
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Pasal17

(1) Selambal-Iambalnya dalam waklu 30 (liga puluh) hari kerja selelah

permohonan IUKU dilerima dengan lengkap, Bupali sesuai dengan

kewenangannya men.gambil kepulusan unluk memberi alau lidak memberi

IUKU, IUKU diberikan dengan menggunakan formulir B. Permohonan yang

dilolak diberilahukan secara lertulis ;

(2) IUKS diberikan unluk jangka waklu 5 (lima) lahun dan dapal diperpanjang ;

(3) UUKS diberikan unluk jangka waklu 15 (lima belas) lahun dan dapal

diperpanja.lg ;

(4) Proses penerbilan IUKU sesuai dengan diagram alir sebagaimana lercanlum

dalam gam bar yang lerdapal pada Lampiran I Peraluran Daerah ini.

Pasal 18

IUKU menjadi balal demi hukum apabila dalam jangka waklu 2 (dua) lahun sejak

langgal penerbilan IUKU pembangunannya belum dimulai.

Pasal 19

Izin Usaha Penunjang Tenaga Lislrik diberikan kepada badan usaha alau

perorangan.

Pasal20

Masa berlaku Izin Usaha Penunjang Tenaga Lislrik ;

a. Izin Usaha Penunjang Tenaga Lislrik diberikan unluk jangka waklu 5 (lima)

lahun dan dapal diperpanjang ;

b. Izin Usaha Penunjang Tenaga Lislrik berakhir apabila ;

1) habis masa berlakunya ;

2) Dicabul;

3) Dikembalikan.

Pasal21

Tala cara pemberian Izin Usaha Penunjang Tenaga Lislrik ;

a. Izin Usaha Penunjang Tenaga Lislrik diberikan berdasarkan permohonan ;

b. Permohonan dilujukan kepada Bupali melalui Kepala Dinas ;

c Permohonan.
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c. Permohonan dilengkapi dengan dokumen antara lain:

1) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;

2) Sertifikasi Registrasi Perusahaan yang diterbitkan oleh Lembaga yang

berwenang;

3) Daftar Riwayat Hidup Pemimpin Badan Usaha :

4) Daftar Riwayat Hidup Penanggung Jawab Teknik ;

5) Sertifikasi Penanggung Jawab Teknik yang sesuai dengan jenis dan

penggolongannya ;

6) Daftar Tenaga Kerja Tetap ;

7) Daftar per 31tankerja dan alat ukur yang berfungsi dengan baik.

Pasal22

Wilayah Usaha Badan Usaha Penunjang Tenaga Listrik berdasarkan Peraturan

Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IV

PELAKSANAAN USAHA PENYEDIAAN TENAGA L1STRIK

YANG T1DAK MASUK GRID NASIONAUREGIONAL

DAN BATAS L1NTAS KABUPATEN

Pasal23

Penjualan tenaga listrik kepada pelanggan tertentu secara curah dituangkan dalam

perjanjian jual beli tenaga istrik yang diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-

Undangan yang berlaku.

BAS V

PENGOPERASIAN INSTALASI TENAGA L1STRIK

Pasal24

Sebelum instalasi dioperasikan secara komersial, harus dilallukan uji laik operasi

dan lingkungan atas instalasi, oleh inspektur ketenagalistrikan atau petugas yang

ditunjuk, yang dituangkan dalam Berita Acara Uji Laik sesuai Formulir 0 Lampiran

II Peraturan Daerah ini dan Pemeriksaan Lingkungan Ketenagalistrikan sesuai

Formulir E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan IUKS. Uji laik

operasi dan lingkungan juga dilakukan untuk permohonan perpanjangan IUKS.

Pasal25
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Pasal25

Apabila PIUKS mengoperasikan pembangkilnya lanpa dilakukan uji laik operasi

dan lingkungan, maka dikenakan sanksi sesuai dengan Peraluran Perundang-

Undangan yang berlaku.

Pasal26

Inslalasi tenaga lislrik milik PIKUK hanya dapal dioperasikan secara komersial

setelah dilakukan Uji Laik Operasi, dan Pemeriksaan Uji Laik Lingkungan.

Pasal27

(1) Instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 harus memenuhi

ketentuan sesuai Peraturan Perundang-Undangan tentang Instalasi tenaga

lislrik;
(2) Uji Laik Operasi dapal dilakukan oleh :

a. Kontraktor yang membangun atau memasang instalasi milik PIUKU. dengan

disaksikan oleh Perusahaan Jasa Inspeksi Teknis yang lelah diakreditasi

sesuai penggolongannya alau inspeklur ketenagalislrikan ;
b. Badan UPTL Bidang pengujian yang telah memiliki izin usaha yang

dikeluarkan oleh inslansi yang berwenang.
(3) Hasil Uji Laik Operasi sebagaimana tersebut di atas dituangkan dalam Bertia

Acara seperti pada Formulir C sebagaimana dasar penerbilan Sertifikal Laik
Operasi.

Pasal28

Pemeriksaan Uji Laik Lingkungan dilakukan oleh inslansi yang berwenang dan

hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam

Formulir D.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 29

PIUKU berhak melakukan kegialan usahanya sesuai dengan IUKU yang lelah

diberikan.

Pasal 30 ...
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Pasal30

PIUKU wajib:

a. Bertanggung jawab atas segala akibat yang limbul dari pelaksanaan IUKU

yang diberikan.

b. Melaksanakan Kelenluan-Kelentuan leknik, keamanan dan keselamalan serta

keleslarian fungsi Iingkungan sesuai dengan Peraluran Perundang-Undangan

yang berlaku.

c. Menyampaikan laporan secara berkala sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan

sekali kepada pemberi IUKU dengan lembusan kepada Menleri.

Pasal31

Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Paal 25 Angka 3 memual anlara- lain:

a. Penanggung jawab pembual laporan ;

b. Periode laporan ;

c. Produksi listrik (kWH) dan penggunaan bahan bakar selama periode laporan ;

d. Data leknis (jika ada perubahan) ;

e. Dala Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB VII

RETRIBUSI

Pasal32

(1) Alas pemberian izin usaha penyediaan tenaga lislrik unluk kepentingan

sendiri (IUKS) dan izin usaha penyediaan lenaga lislrik unluk kepentingan

umum (IUKU) serta izin usaha penunjang lenaga lislrik di kenakan relribusi ;

(2) Besamya relribusi izin sebagaimana pada ayal 1 Pasal ini sebesar

500,-/Kw!Tahun dengan daya lerpasang ;

(3) Pelaksanaan pemungulan relribusi pada Pasal ini akan dialur dan diletapkan

lebih lanjul dalam Keputusan Bupali ;

(4) Alas pemberian Lislrik yang disediakan unluk Kepenlingan sendiri dan alau

Umum dikenakan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) ;

(5) Besarnya pajak .
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(5) Besamya Pajak Penerangan Jalan (PPJ) sebagaimana pada ayat 4 Pasal ini

berdasarkan pada Peraturan Daerah tentang Pajak Penerangan Jalan.

(6) Kepada Pemohon IUKS/IUKU atau pemohon perpanjangan IUKSIIUKU

dikenakan biaya untuk pelaksanaan uji laik operasi dan lingkungan.

Pasal33

,

(1)

(2)

Seluruh hasil penerimaan retribusi disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten

Musi Banyuasin ;

Hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini

dikurangi upah pungut sebesar 5 % (lima persen) dan biaya operasional

sebesar 10 %.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal34

Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan IUKS dilakukan oleh Bupati d;;ln

secara teknis operasional dilapangan dilakukan oleh Dinas Pertambangan

dan Energi.

Pasal35

Pembinaan dan pengawasan IUKS. meliputi :

a. Keselamatan dan keamanan bagi manusia dan pada keseluruhan sistem

penyediaan tenaga listrik ;

b. Optimalisasi pemanfaatan sumber energi domestik, termasuk pemanfaatan

energi terbarukan ;

c. Perlindungan lingkungan ;

d. Pemanfaatan proses teknologi yang bersih, ramah lingkungan dan berefisiensi

tinggi pada pembangkitan tenaga listrik ;

e. Pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri termasuk kompetensi engineering

dan keandalan penyediaan tenaga listrik ;

f. Tercapainya standarisasi di bidang ketenagaistrikan.

Pasal 36 .
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Pasal36
Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan, Dinas berkewajiban :

1. Memberikan bimbingan administrasi dan teknis ;

2. Melakukan inspeksi teknis terhadap instalasi PIUKS dan PIUKU yang
dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal37
Dalam hal terjadi :

a. Keadaan membahayakan keamanan umum dan lingkungan ;
b. Terjadi kekurangan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, Bupati

atas usulan Inspektur Ketenagalistrikan dapat mengambil tindakan penghentian
operasi untuk keadaan tersebut dalam angka 1, dan peningkatan kapasitas
pengoperasian untuk keadaan sebagaimana dimaksud dalam angka 2.

Pasal38
Pembinaan dan pengawasan atas kegiatan pelaksanaan IUKU dilaksanakan oleh
Dinas sesuai dengan kewenangan masing-masing dan dari pengawasan aspek

teknis operasional dilakukan oleh pelaksana yang bertugas melakukan inspeksi
keselamatan ketenagalistrikan.

Pasal39
Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan, Dinas memberikan bimbingan
administrasi dan teknis dan menetapkan pedoman teknis pelaksanaan IUKU
dengan memperhatikan/mengacu standar keselamatan kerja dan keselamatan

umum dan standar lingkungan di bidang ketenagalistrikan.

Pasal40

Dalam hal terjadi keadaan membahayakan keamanan umum dan lingkungan, atau
terjadi kekurangan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, Bupati atas
usulan Inspektur Ketenagalistrikan dapat mengambil tindakan penghentian operasi
dan peningkatan kapasitas pengoperasian.

Pasal41

Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Izin Usaha Penunjang Tenaga

Listrik dilakukan oleh Dinas sesuai dengan kewenangannya.

PasaI42 .
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Pasal42
Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 meliputi
Keselamatan dan keamanan bagi manusia dan instalasi ;
a. Pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri ;

b. Jaminan kulaitas barang dan jasa bagi pengguna jasa ;
c. Terciptanya iklim usaha yang sehat ;

d. Peningkatan profesionalitas dan kesinambungan usaha ;

e. Tercapainya standardisasi di bidang ketenagalistrikan ;
f. Memberikan bimbingan dan pelatihan ;

g. Mengatur pengalokasian jenis pekerjaan berdasarkan nilai jasa dan
kemampuan teknik pemegang Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik.

BAB IX
SANKSI

Pasal43
Dalam hal terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh PIUKS, Supati atas usulan
lrispektur Ketenagalistrikan memberikan sanksi administrasi berupa :
a. Peringatan tertulis, atau

b. Pencabutan sementara IUKS, atau
c. Pencabutan IUKS

Pasal44
Dalam hal lerjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Pmegang Izin Usaha
Penunjang Tenaga Listrik, Supati atas usulan Inspeklur Ketenagalislrikan
memberikan sanksi adminislrasi berupa :
a. Peringalan tertulis ;
b. Pencabutan semenlara Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik :
c. Pencabutan Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik.

Pasal45
Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap kelentuan IUKU, Suapti atas usulan
Kepala Dinas memberikan sanksi adminislrasi berupa peringalan lertulis alau
pencabulan semenlara IUKU alau pencabulan IUKU.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal46
IUKS dan IUKU yang telah diberikan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini
tetap berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya.

BABXI
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BAB 'XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal47

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut
dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan

Peraturen Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Disahkan di S e kay u
pad a tanggal 29 ~lei 2002

BUPATI MUSI BANYUASIN,

Diundangkan di S e kay u
pada ~anggal 1 Juli 2002

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI B YUASIN,

HARUN AL RASYID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2002 NOMOR 43
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