
PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT

a. bahwa tenaga listrik sangat bermanfaat untuk
memajukan kesejahteraan umum dan
mencerdasrkan kehidupan bangsa dalam rangka
mewujudkan niasyarakat adil dan makmur yang
merata materiil dan spirituil berdasrkan
Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;

b. bahwa penyediaan tenaga listrik perlu
diselenggarakan secara efisien melalui kompetisi
dan transparansi dalam iklim usaha yang sehat
melalui Peraturan Daerah dapat memberikan
perlakuan yang adil kepada semua pelaku
usaha dan memberikan manfaat kepada
konsumen;

c. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan
tenaga listrik daerah Kabupaten Lahat
khususnya dan nasional pada umumnya dengan



penciptaan persaingan usaha yang sehat perlu
diberi kesempatan kepada Badan Usaha Milik
Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi
dan swasta untuk ikut serta dalam usaha
penyediaan tenaga listrik;

d. bahwa penyediaan tenaga listrik perlu
senantiasa memperhatikan kelestarian fungsi
lingkungan hidup, konservasi energi dan
diverifikasi energi sebagaimana digariskan
dalam kebijakan energi nasional serta
memanfaatkan sebesar-besarnya barang dan
jasa produksi dalam negeri yang kompetitif dan
menghasilkan nilai tambah;

e. bahwa untuk itu dipandang perlu mengatur
kembali tata cara pelaksanaan pembinaan,
pengendalian dan pengawasan dalam rangka
mencegah I mengurangi berbagai dampak positif
yang dapat merugikan daerah dan masyarakat.

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja
di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI
Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran
Negara Nomor 1821);

2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang
Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Tahun
1985 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3317);

1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3839);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3848);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1997
tentang Kewenangan Pemerintah dan
Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000
tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil
dilingkungan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara RI Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3952);;

8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2000
tentang Kewenangan Kabupaten Lahat sebagai
Daerah Otonom;

9. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2000
tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja
Dinas-dinas dalam Kabupaten .

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun
1997 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3699);

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun

PERATURAN DAERAH TENTANG KETENAGA-
LISTRlKAN.



10. Sistem tenaga listrik adalah rangkaian instalasi
tenaga listrik dari pembangkit, transmisi dan
distribusi yang dioperasikan secara sesrentak
dalam rangka penyediaan tenaga listrik;

11. Pembangkit tenaga listrik adalah kegiatan
memproduksi tenaga listrik;

2. Pemerintah Daerah
Kabupaten Lahat;

12. Transmisi tenaga listrik adalah pemindahan
tenaga listrik dari suatu pembangkit ke suatu
sistem distribusi atau kepada konsumen, atau
pemindahan tenaga listrik antar sistem;

13. Distribusi tenaga listrik adalah penyaluran
tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari
sistem pembangkit pada konsumen;4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas

Pertambangan dan Energi Kabupaten Lahat;

5. Dinas Teknis adalah Dinas Pertambangan dan
Energi Kabupaten Lahat;

14. Penjualan tenaga listrik adalah suatu kegiatan
usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen
tenaga listrik;

6. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang
menyangkut penyediaan dan pemanfaatan
tenaga listrik serta usaha menunjang tenaga
listrik;

15. Bursa tenaga listrik adalah kegiatan usaha
untuk mempertemukan penawaran dan
permintaan tenaga listrik dengan cara yang
mendorong efesiensi , keekonomian serta iklim
kompetisi yang sehat;

7. Tenaga listrik adalah sesuatu bentuk energi
sekunder yang dibangkitkan , ditransmisikan
dan didistribusikan untuk segala macam
keperluan , tidak termasuk listrik untuk dipakai,
untuk komunikasi, elektronika atau isyarat;

16. Pengoperasian sistem adalah suatu kegiatan
usaha untuk mengendalikan dan
mengkoordinasikan antar sisttem pembangkit,
transmisi dan distribusi tenaga listrik;

8. Penyediaan tenaga listrik adalah pengadaan
tenaga listrik mulai dari titik pembangkit
sampai dengan titik pemakai;

17. Operator sistem adalah penyelenggaraan
kegiatan usaha pengoperasian sistem yang
bertanggungjawab dalam mengendalikan dan
mengkoordinasikan antar sistem pembangkit,
transmisi dan distribusi serta membuat rencana
pengembangan sistem tenaga listrik;9. Pemanfaatan tenaga listrik adalah penggunaan

tenaga listrik mulai dari titik pemakai;
18. Konsumen tenaga listrik yang selanjutnya

disebut konsumen adalah setiap orang atau



badan yang membeli tenaga listrik dari
pemegang IUK untuk digunakan sebagai
pemanfaatan akhir dan tidak untuk
diperdagangkan;

pembangkit, konversi, transmisi, distribusi dan
pemanfaatan tenaga listrik;

19. Jaringan transmisi adalah jaringan transmisi
tegangan tinggi dan atau ekstra tinggi untuk
menyalurkan tenaga listrik untuk kepentingan
umum;

25. Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik (IUPTL)
adalah izin untuk melaksanakan satu atau lebih
usaha penunjang tenaga listrik;

20. Jaringan Distribusi adalah jaringan tenaga
listrik yang bertegangan kerja di bawah 70.000
volt;

26. Usaha Penunjang Tenaga Listrik adalah usaha
yang menunjang penyediaan tenaga listrik
meliputi konsultasi, pembangunan dan
pemasangan instalasi atau peralatan tenaga
listrik, pengoperasian dan pemeliharaan
instalasi listrik, penelitian dan pengembangan,
serta pendidikan dan pelatihan
ketenagalistrikan;

21. Rencana Umum Ketenagalistrikan adalah
rencana pengembangan sistem penyediaan
tenaga listrik yang meliputi bidang pembangkit,
transmisi, dan distribusi tenaga listrik yang
diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga
listrik disuatu daerah, antar wilayah atau secara
nasional;

27. Harga Jual Tenaga Listrik adalah harga tenaga
listrik yang disepakati antar penjual dan
pembeli tenaga listrik atau harga tenaga listrik
kepada konsumen yang ditetapkan oleh Tim
Teknis atau Pemerintah Daerah dengan
yurisdiksinya;22. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang

untuk selanjutnya disebut Izin Usaha
Ketenagalistrikan OUR) adalah izin untuk
melakukan usaha penyediaan tenaga listrik
untuk kepentingan umum;

28. Kompetisi adalah persaingan antar perusahaan
pembangkit dan antar perusahaan penjualan
tenaga listrik;

23. Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk
Kepentingan Sendiri selanjutnya disebut IUKS
adalah izin yang diberikan kepada koperasi,
swasta, badan usaha milik daerah / negara dan
perorangan lainnya untuk melakukan usaha
penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan
sendiri diwilayah Kabupaten Lahat;

29. Badan Usaha adalah setiap badan usaha yang
menjalankan jenis usaha yang bersifat tetap dan
terus menerus dan yang didirikan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan bekerja, berkedudukan dalam wilayah
Daerah Kabupaten Lahat yang dapat berbentuk
Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik
Daerah, Koperasi dan Swasta;

24. Instalasi Tenaga Listrik adalah bangunan-
bangunan sipil dan elektromekanik, mesin-
mesin, perala tan, saluran"saluran dan
perlengkapannya yang digunakan untuk

30. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah
BUMN yang oleh pemerintah diserahi tugas
semata-mata untuk melaksanakan usaha
penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan
umum;

I:~



31. Badan Usaha Milik Daerah I Perusahaan Daerah
(BUMD I PRUSDA) adalah BUMD I PRUSDA
yang oleh Pemerintah Daerah diserahi tugas
semata-mata untuk melaksanakan usaha
penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan
umum;

32. Dana Pembangunan Kelistrikan Sosial (DPKS)
dana untuk memberikan subsidi kepada
kelompok pelanggan kurang mampu, daerah
yang belum berkembang, daerah terpencil dan
pembangunan listrik pedesaan;

Penyelenggaraan usaha ketenagalistrikan menganut
asas manfaat, efisiensi , optimasi ekonomi dalam
pemanfaatan sumber daya alam, keadilan,
berkelanjutan, percaya pada kemampuan sendiri,
keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi
lingkungan hidup.

33. Pemanfaatan Tenaga Listrikan adalah semua
produk atau alat yang dalam pemanfaatannya
menggunakan tenaga listrik untuk berfungsinya
produk atau alat terse but;

(1) Penyelenggaraan ketenagalistrikan bertujuan
untuk menjamin tersedianya tenaga listrik
dalam jumlah cukup, kwalitas yang baik dan
harga yang wajar untuk meningkatkan
kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara
adil dan merata serta mendorong peningkatan
kegiatan ekonomi yang berkelanjutan.

34. Ganti Rugi adalah penggantian atas nilai tanah
berikut bangunan, tumbuh-tumbuhan dan atau
benda-benda lain yang terkait dengan tanah
sebagai akibat pelepasan atau penyerahan hak
atas tanah;

(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud
ayat (1) usaha ketenagalistrikan mendorong
badan usaha di dalam negeri menjadi lebih
efisien, mampu berperan dan bersaing di dalam
dan di luar negeri.

35. Kompensasi adalah pemberian sejumlah uang
kepada pemegang hak atas tanah, bangunan,
tumbuh-tumbuhan, dan atau benda-benda lain
yang terkait dengan tanah tanpa dilakukan
pelepasan atau penyerahan hak atas tanah,
bangunan, tumbuh-tumbuhan dan atau benda-
benda lain yang terkait dengan tanah;

36. PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil
yang selanjutnya disebut penyidik yang diberi
wewenang khusus oleh Undang-undang.

RENCANA UMUM
KETENAGALISTRlKAN

(1) Pemerintah Daerah menetapkan Rencana
Umum Ketenagalistrikan Daerah;

(2) Pemerintah Pus at menetapkan Rencana Umum
Ketenagalistrikan Daerah;



(3) Dalarn rnenyusun Rencana Urnurn
Ketenagalistrikan sebagairnana dirnaksud dalarn
ayat (1) dan (2) pernerintah wajib
rnernperhatikan Rencana Urnurn
Ketenagalistrikan Daerah dan pikiran serta
pandangan yang hidup dalarn rnasyarakat;

(4) Penetapan pedornan tentang Penyusunan
Rencana Urnurn Ketenagalistrikan sebagairnana
dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh
pernerintah pusat atas rnasukan dari pernerintah
daerah.

(1) Usaha ketenagalistrikan terdiri dari usaha
penyediaan tenaga listrik dan usaha penunjang
tenaga listrik;

(2) Usaha penyediaan tenaga listrik sebagairnana
dirnaksud dalarn ayat (1) rneliputi jenis usaha :
a. Pernbangkit Tenaga Listrik;
b. Transrnisi Tenaga Listrik;
c. Distribusi Tenaga Listrik;
d. Penjualan Tenaga Listrik;
e. Bursa Tenaga Listrik;
f. Pengoperasian Tenaga Listrik;

(1) Operator Sistern rnernbuat Rencana
Pengernbangan Sistern Tenaga Listrik dengan
rnernperhatikan Rencana Urnurn
Ketenagalistrikan Nasional sebagaimana
dimaksud dalarn Pasal 4 ayat (2);

(3) Usaha penunjang tenaga listrik sebagairnana
dirnaksud dalarn ayat (1) terdiri dari :
a. Konsultasi dalam bidang tenaga listrik;
b. Pembangunan dan pernasangan instalasi

tenaga listrik;
c. Pengujian instalasi tenaga listrik;
d. Pengoperasian instalasi tenaga listrik;
e. Pemeliharaan instalasi tenaga listrik;
f. Penelitian dan pengembangan.(2) Apabila tidak dapat menerapkan sistem

kompetisi dan badan usaha yang memiliki
wilayah usaha diwajibkan untuk membuat
Rencana Penyediaan Tenaga Listrik
berdasarkan Rencana Umum Ketenagalistrikan
Nasional atau Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal3 ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Kedua
Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

(1) Usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana
dimaksud dalarn Pasal 6 ayat (2) dilakukan
secara terpisah;

Bagian Pertama
Jenis Usaha

(2) Usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dan b
dilakukan secara kornpetitif.



(3) Usaha transmisi dan atau usaha distribusi
tenaga listrik dilaksanakan dengan memberikan
kesempatan pertama kepada BUMN I BUMD;

(4) Ketentuan mengenai syarat-syarat kompetitif
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan
penetapan wilayah daerah yang menerapkan
kompetitif, diatur dengan peraturan pemerintah
dan Keputusan Bupati;

usaha yang
terinterkoneksi
Daerah.

sejenis
tanpa

dalam suatu jaringan
persetujuan Pemerintah

(5) Dalam hal suatu daerah tidak dapat
menerapkan kompetitif karena kondisi tertentu,
usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat
dilakukan secara terintegrasi;

Dalam hal kopetitif tidak dapat diterapkan, lUK
sebagaimana dimaksud dalam Pasaol 8 dikeluarkan
oleh Bupati untuk usaha penyediaan tenaga listrik
di daerah yang tidak terhubung dengan jaringan
Transmisi Nasional.

(1) Kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2)
dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah
mendapatkan lzin Usaha Ketenagalistrikan
(lUK) dari Pemerintah Daerah;

Penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri
hanya dapat dilakukan berrdasarkan lzin Usaha
Kelistrikan Untuk Kepentiangan Sendiri (IUKS)
dari Pemerintah Daerah.

(2) Pemerintah Daerah mengatur tata cara dan
syarat-syarat lUK sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dengan Keputusan Bupati;

(3) Pemegang lUK wajib memenuhi segala
persyaratan perizinan dari Pemerintah Daerah
dalam persiapan pembangunan dan
pengusahaan sarana penyediaan tenaga
listriknya;

Ketentuan lebih lanjut tentang lUK sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 10 serta lUKS
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diatur
dengan Keputusan Bupati.

(4) Apabila dalam waktu yang ditetapkan dalam
lUK, pemegang lUK tidak memenuhi
persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam
ayat (2) maka lUK dimaksud batal demi huku.

Bagian Ketiga
Usaha Penunjang Tenaga Listrik
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(1) Kegiatan Usaha Penunjang Tenaga Listrik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3)
dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah
mendapat Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik
(IUPTL) dari Pemerintah Daerah;

kepentingan umum, pemegang IUK juga diberi
kewenangan untuk :
a. masuk ketempat umum atau perorangan dan

menggunakannya untuk sementara waktu;
b. menggunakan tanah, melintas di atas atau

di bawah tanah;
c. melintas di atas atau di bawah bangunan

yang digunakan di atas dan di bawah;
d. menebang atau memotong tumbuh-

tumbuhan yang menghalanginya.

(2) Ketentuan mengenai Usaha Penunjang Tenaga
Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (3) dan ketentuan mengenai Izin Usaha
P~nunjang Tenaga Listrik (IUPTL) diatur lebih
lanjut dengan Keputusan Bupati; (3) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), pemegang IUK harus
mendapat persetujuan terlebih dahulu dari
pihak yang berhak atas tanah, bangunan, dan
atau tumbuh-tumbuhan.

(3) Untuk jenis-jenis Usaha Penunjang Tenaga
Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (3) yang berkaitan dengan jasa konstruksi
diatur dalam Peraturan Daerah dibidang
konstruksi.

HAl{ DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IUK
DAN KONSUMEN TENAGA LISTRIK

a. menyediakan tenaga listrik yang memenuhi
standar mutu yang berlaku;

b. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya
kepada masyarakat dan yang berlaku dibidang
perlindungan konsumen;

c. memperhatikan lingkungan dan keselamatan
ketenagalistrikan;

d. melengkapi persyaratan IUK yang diatur
berrdasarkan Keputusan Bupati.

(1) Untuk kepentingan umum, pemegangn IUK
dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga
listrik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (2) huruf a, b dan c diberi kewenangan
untuk :
a. melintas sungai atau danau baik di atas

maupun di bawah permukaan
b. melintas jalan umum dan jalan kereta api. Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Konsumen
Tenaga Listrik(2) Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan

perundang-undanagn yang berlaku untuk

I--



(1) Konsumen tenaga listrik mempunyai hak untuk :
a. mendapatkan pelayanan yang terbaik;
b. mendapatkan tenaga listrik secara terus

menerus dengan mutu keandalan yang baik;
c. memperoleh listrik dengan harga yang

wajar;
d. mendapatkan pelayanan untuk perbaikan

apabila ada gangguan tenaga listrik;
e. mendapat ganti rugi apabila terjadi

pemadaman yang diakibatkan kesalahan
dan atau kelalaian pengoperasian oleh
pemegang IUK sesuai syarat"syarat yang
diatur dalam perjanjian jual beli.

Bagian Ketiga
Penggunaan Tanah Oleh Pemegang IUK

(1) Untuk kepentingan umum, pihak yang berhak
atas tanah, bangunan dan tumbuh-tumbuhan
mengizinkanpemegang IUK melaksanakan
kewenangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (2), dengan ketentuan mendapat
ganti rugi atau kompensasi;

(2) Konsumen tenaga listrik mempunyai kewajiban :
a. melaksanakan pengamanan terhadap

bahaya yang mungkin timbul akibat
pemanfaatan tenaga listrik;

b. menjaga dan memelihara keamanan
instalasai ketenagalistrikan;

c. memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan
peruntukannya;

d. membayar uang langganan atau harga
tenaga listrik sesuai ketentuan atau
perjanjian yang diatur dengan Keputusan
Bupati.

(2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) adalah untuk tanah yang dipergunakan
secara langsung oleh pemegang IUK, dan untuk
bangunan dan tumbuh-tumbuhan di atas tanah
dimaksud;

(3) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) adalah untuk tanah, bangunan dan tumbuh-
tumbuhan yang terkena lintasan bangunan
trnsmisi tenaga listrik;

(3) Konsumen tenaga listrik bertanggung jawab
apabila karena kelalaiannya mengakibatkan
kerugian pemegang IUK.

(4) Apabila tanah yang digunakan pemegang IUK
terdapat bagian-bagian tanah yang dikuasai oleh
pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah
negara, maka sebelum memulai kegiatan
pemegang IUK wajib menyelesaikan masalah
tanah tersebut sesuai peraturan perundang-
undangan dibidang pertanahan;

(4) Konsumen tenaga listrik wajib mentaati
persyaratan teknis dibidang ketenagalistrikan.

(5) Dalam hal tanah digunakan pemegang IUK
terdapat tanah adat dan / atau yang serupa dari
masalah hukum adat maka penyelesaiannya
dilakukan oleh pemegang IUK dengan
masyarakat hukum adat yang bersangkutan
menurut ketentuan hukum adat setempat;

(6) Dalam hal penyelesaian sebagaimana dimaksud
dalam ayat (4) dan (5) belum dapat mencapai



tahap akhir, pemegang IUK dapat
melaksanakan kegiatan di atas tanah yang
bersangkutan dengan ketentuan bahwa
pemegang IUK memberikan jaminan
penyelesaian yang disetujui oleh pemegang hak
atas tanah atau pemakai tanah negara;

(7) Penyelesaian atas tanah dari masyarakat
pemilik tanah sebagaimana dimaksud dalam
ayat (5) dan (6) dilakukan berdasarkan
mesyawarah.

a. Pemberian Izin usaha inti, jasa penunjang listrik
dan distribusi diwilayah Kabupaten Lahat yang
tidak disambungkan ke grid antar Kabupaten,
Propinsi dan Nasional.

b. Pelatihan, penelitian,
pengawasan dibidang
diwilayah Kabupaten Lahat.

pembinaan dan
ketenagalistrikan

Kewajiban untuk memberikan ganti rugi atau
kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
ayat (1) tidak berlaku terhadap mereka yang
bertujuan untuk memperoleh ganti rugi atau
kompensasi dengan cara mendirikan bangunan,
menanam tumbuh-tumbuhan dan lain-lain di atas
tanah yang sudah memiliki lzm lokasi dan
peruntukan tanah untuk usaha penyediaan listrik.

c. Pemungutan pajak dan rretrtibusi untuk
kepentinngan pembangunan daerah.

(1) Harga jual tenaga listrik disisi pembangkit dan
harga jual tenaga listrik untuk konsumen
didasarkan pada kaidah kompensasi yang wajar
dan sehat.

(1) Penetapan, tata cara, dan pembayaran ganti rugi
atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 dilakukan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan dibidang pertanahan; (2) Harga jaul tenaga listrik sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1), tingkat kewajaran diawasi oleh
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
sesuai dengan kaidah kompensasi.

(2) Ganti rugi atau kompensasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 dibebankan kepada
pemegang IUK.

(3) Biaya penyediaan fasilitas untuk menjaga mutu
tenaga listrik dan keandalan sistem diatur oleh
Pemerintah Puasat bersrama Pemerintah
Daerah.



(4) Harga sewa jaringan transmisi dan harga sewa
jaringan distribusi diatur oleh Pemerintah Pusat
bersama Pemerintah Daerah.

(5) Harga jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), biaya penyediaan fasilitas
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harga
jual jaringan transmisi dan distribusi
sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)
dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Jual beli tenaga listrik yang dikelola dalam wilayah
Kabupaten Lahat diatur lebih lanjut dengan
Keputusan Bupati yang disesuaikan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlakuk.

DANA PEMBANGUNAN
KETENAGALISTRlKAN SOSIAL

(1) Dalam hal kaidah kampensasi tidak dapat
diterapkan ssebagaimana dimaksud dalam Pasal
17 ayat (4) harga jual tenaga listrik untuk
kansumen diatur berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah
menghimpun dana pembangunan
ketenagalistrikan sasial.

(2) Dalam mengatur harga jual tenaga listrik
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus
memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
a. kepentingan nasional;
b. kepentingan konsumen;
c. ketersediaan dana pembangunan

ketenagalistrikan sosial;
d. kaidah-kaidah industri dan niaga yang

sehat;
e. biaya praduksi;
f. efesiensi pengusahaan;
g. kelangkaan dan sifat-sifat khusus sumber

energi primer yang digunakan;
h. skala pengusahaan dan interlokal sistem

yang dipakai;
1. biaya pelestarian fungsi lingkungan hidup;
J. kemampuan masyarakat.

(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah
membentuk badan pelaksana pembangunan
ketenagalistrikan sasial yang bertugas
mengelala dana pembangunan
ketenagalistrikan sasial di daerah Kabupaten
Lahat.

Dana pembangunan ketenagalistrikan sosial
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 digunakan
untuk memberikan subsidi kepada kelompok
konsumen kurang mampu, pembangunan tenaga
listrik di daerah berkembang, pembangunan tenaga
listrik di daerah terpencil , dan pembangunan listrik
pedesaan



(1) Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib
memenuhi ketentuan mengenai keselamatan
ketenagalistrikan.

Pembentukan Badan Pelaksanaan Pembangunan
Ketenagalistrikan Sosial Kabupaten Lahat, tata cara
dan syarat pengelolaan dan pembangunan
ketenagalistrikan sosial diatur dengan keputusan
Bupati.

(2) Ketentuan mengenai keselamatan
ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), meliputi standarisasi dan pengamanan
instalasi tenaga listrik dan pengamanan
pemanfaatan tenaga listrik untuk mewujudkan
kondisi andal bagi instalasi dan kondisi aman
dari bahaya bagi manusi serta kondisi akrab
lingkungan.

(3) Setiap instalasi
beroperasi wajib
operasl.

tenaga listrik yang
memiliki sertifikasi

akan
baik

(1) Penerimaan daerah berasal dari penenmaan
perpajakan dan rretrtibusi disektor
ketenagalistrikan dikelola oleh Dinas Teknis;

(4) Setiap peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik
yang akan diperjualbelikan harus memiliki
tanda keselamatan.

(2) Tata car a pengenaan, pemungutan dan
penggunaan pajak dan retribusi ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

(5) Setiap tenaga
ketenagalistrikan
kompensasi.

listrik dalam
wajib memiliki

usaha
sertifikat

(6) Ketentuan mengenai keselamatan
ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2), (3), (4) dan (5) diatur dalam Peraturan
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.LINGKUNGAN HIDUP DAN

KESELAMATAN KETENAGALISTRlKAN

Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib
memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam
Peraturan Perundang-undangan dibidang
lingkungan hidup.

Pasa! 29 (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat
melakukan pembinaan dan pengawasan umum



terhadap usaha ketenagalistrikan sesuai dengan
kewenangannya masing-masing. pemerintah dapat membentuk Tim Teknis dari

Pusat dan Daerah.
(2) Pembinaan dan pengawasan umum sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) terutama meliputi :

a. keselamatan pada keseluruhan sistem
penyediaan tenaga listrik;

b. pengembangan usaha;
c. optimasi pemanfaatan sumber energI

domostik, termasuk pemanfaatan energI
terbaru;

d. aspek perlindungan lingkungan;
e. pemanfaatan proses teknologi yang bersih,

ramah lingkungan dan berefesiensi tinggi
pada pembangkit tenaga listrik;

f. pemanfaatan barang dan jasa dalam
negeri, termasuk kompetensi engineering
dan tenaga teknik;

g. keandalan dan kecukupan penyediaan
tenaga listrik;

h. tercapainya standarisasi dalam bidang
ketenagalistrikan.

(2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) mempunyai tugas pokok dalam pengaturan
dan pengawasan usaha penyediaan tenaga
listrik di seluruh Wilayah Daerah Kabupaten
Lahat, terutama dalam hal mengawasi
terselenggaranya kompensasi yang adil,
mendorong terciptanya penyediaan tenaga listrik
yang efisien, mempromosikan inventasi baru
secara berkelanjutan dan menetapkan
keuantungan yang wajar bagi para pelaku pasar
dan melindungi kepentingan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 31, Tim Teknis memiliki fungsi :

a. menjabarkan dan menerapkan kebijakan umum
Pemerintah Daerah dalam pengaturan kekuatan
listrik;

(3) Tata cara pembinaan dan pengawasan umum
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat
(2) diatur dengan Peraturan Pemerintah Pusat
dan Peraturan Pemerintah Daerah.

b. mengawasi kompetitif terutama
upaya pelaku usaha dalam
kekuatan monopoli;

mencegah
merekayasa

c. memastikan bahwa ketentuan peraturan
perundang-undanngan dan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan ketentuan izin
dipatuhi oleh pemegang IUK;

(1) Untuk mengatur dan
terselenggaranya penyediaan

mengawasl
tenaga listrik,

d. menyelesaikan perselisihan yang mungkin
timbul dalam kompetisi dan pelayanan;



e. menerapkan sanski secara seksama bagi
pelanggaran ketentuan peratw'an perundang-
undangan;

f. menetapkan kebutuhan subsidi bagi kelompok
konsumen tenaga listrik tidak mampu.

Biaya untuk pelaksanaan tugas Tim Teknis
diperoleh dari Pemerintah Daerah yang berasal dari

a. iuran tetap atau rertribusi dari pemegang IUK;
b. biaya yang diperoleh dari pemberian dan

perubahan IUK;
c. sumber-sumber lain yang diperbolehkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Untuk wilayah yang tidak dapat menerapkan
kompetisl fungsi pengaturan sebagaimana dimaksud
pada Pasal 32 dilaksanakan oleh Pemerintah atau
Pemerintah Daerah.

Tim Teknis mengambil keputusan ssecara
independen dan menjelaskan secara transparan
segala pertimbangan dalam pengambilan
keputusannya.

(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik
Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil
tertentu dilingkungan Dinas Pertambangan dan
Energi Kabupaten Lahat yang lingkup tugas dan
tanggungjawabnya dibidang ketenagallistrikan,
diberi wewenang khusus sebagai penyidik
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang
hukum acara pidana, untuk melakukan
penyidikan tindak pidana dibidang
ketenagalistrikan.

(1) Ketentuan mengenai organisasi, tata kerja
uraian tugas, wewenang, keanggotaan, kode etik,
dan sistem penggajian Tim Teknis diatur dalam
Keputusan Bupati.

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) berwenang:

(2) Pengangkatan Anggota Tim Teknis dilakukan
dengan Keputusan Bupati.

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran
laporan atau keterangan berkenaan dengan
tindak pidana dalam kegiatan usaha
ketenagalistrikan;

b. melakukan pemeriksaan terhadap orang
atau badan usaha yang diduga melakukan
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tindak pidana dalam kegiatan usaha
ketenagalistrikan;

c. memanggil orang untuk didengar dan
diperiksa sebagai saksi atau tersangka
da1am perkara tindak pidana kegiatan usaha
ketenagalistrikan;

d. menggeledah tempat yang diduga digunakan
untuk melakukan tindak pidana da1am
kegiatan usaha ketenagalistrikan;

e. melakukan pemeriksaan sarana dan
prasarana kegiatan usaha ketenagalistrikan
dan menghentikan penggunaan peralatan
yang diduga digunakan untuk melakukan
tindak pidana;

f. menyegel dan atau menyita a1at kegiatan
usaha ketenagalistrikan yang digunakan
untuk melakukan tindak pidana sebagai a1at
bukti;

g. mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan
dalam hubungannya dengan pemeriksaan
perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha
ketenagalistrikan.

(1) Barang siapa yang memberikan informasi palsu,
kesaksian pa1su, atau menahan informasi
berkaitan denganusaha ketenagalistrikan yang
diketahui dan diduga akan merugikan
kepentingan umum dan patut diketahui oleh
Tim Teknis atau masayarakat pada umumnya,
dapat dikenakan pidana penjara selama-
lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda paling
tinggi Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1)
adalah pe1anggaran.

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan
dimulainya penyidikan perkara pidana kepada
penyidik Kepolisian Negara Repub1ik Indonesia
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang ber1aku.

(4) Penyidik Pegawai Negeri Sipi1 sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) wajib menghentikan
penyidikannya da1am hal peristiwa sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) huruf a tidak terdapat
bukti dan atau peristiwanya bukan merupakan
tindak pidana.

Pad a saat Peraturan Daerah ini berlaku da1am
jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dibentuk
Tim Teknis.

(5) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana
dimaksud da1am ayat (2) dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

a. Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan
(PKUK) sebagaimana dimaksud da1am Undang-
undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang



ketenagalistrikan tetap melaksanakan hak dan
kewajibannya dalam penyediaan tenaga listrik,
sampai dengan ditetapkannya Peraturan
Perundang-undangan yang mengatur BUMN.

(6) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban
pemegang IUK , dan konsumen tenaga listrik
untuk usaha penyediaan tenaga listrik
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur
sesuai dengan Pasal14 dan Pasal 15.b. PKUK sebagaimana yang dimaksud dalam

Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang
ketenagalistrikan dianggap mendapatkan IUK.

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku,
kecuali ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada
pemegang IUK yang secara langsung maupun tidak
langsung memiliki atau menguasai saham
mayoritas lebih dari satu jenis usaha penyediaan
tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

(1) Dalam hal kompetisi belum dapat diterapkan,
usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat
dilakukan secara terintegrasi;

(2) Untuk daerah yang belum dapat menerapkan
kompetisi , fungsi pengaturan sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 31 dilaksanakan oleh
Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai
dengan kewenangannya;

(3) Dalam kompetisi baru diterapkan disisi
pembangkit, maka harga jual tenaga listrik
untuk konsumen diatur oleh Tim Teknis dan
Pemerintah Daerah;

Peraturan pelaksanaan dibidang
ketenagalistrikan yang telah dikeluarkan tetap
berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan
Peraturan Daerah ini atau belum diganti atau
diubah berdasarkan Peraturan Daerah ini;(4) Dalam hal mengatur Harga Jual Tenaga Listrik

sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), Tim
Teknis dan Pemerintah Daerah memperhatikan
hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
ayat (2);

Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk
Kepentingan Umum (IUKU), Izin Usaha
Ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri
(IUKS), maupun Izin Usaha Listrik (IUPTL)
tetap berlaku sampai berakhirnya jangka
waktu izin tersebut.

(5) Ketentuan mengenai IUK, Harga Jual Tenaga
Listrik sesrta pembinaan dan pengawasan
untuk usaha penyediaan tenaga listrik
sebagaimana dimakaud dalam ayat (1), diatur
sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10, 22 dan Pasal 30;
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KETENTUAN PENUTUP

Pasa! 44

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka
semua ketentuan yang bertentangan dengan
Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat
pada tanggal 20 Juli 2002

Diundangkan di Lahat
pada tanggal 22 Juli 2002

H. DARMANSYAH
NIP.080052132
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