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Point – Point Kritikal Di UU No. 30 Tahun 

2009 Tentang Sertifikasi Laik Operasi & 

Ketenagalistrikan 
 
Pasal 28  
Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib:  
a. menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang 

berlaku;  
b. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat;  
c. memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan; dan  
d. mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.  
 
Pasal 29  
(1) Konsumen berhak untuk:  
a. mendapat pelayanan yang baik;  
b. mendapat tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang 
baik;  
c. memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar;  
d. mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik; dan 
e. mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/ 
atau kelalaian pengoperasizib oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik 
sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.  
 
(2) Konsumen wajib:  
a. melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat 
pemanfaatan tenaga listrik,  
b. menjaga keamanan instalasi tenaga listrik milik konsumen;  
c. memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya;  
d. membayar tagihan pemakaian tenaga listrik; dan  
e. menaati persyaratan teknis di bidang ketenagalistrikam.  
 
(3) Konsumen bertanggung jawab apabila karena kelalaiannya mengakibatkan 
kerugian pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.  
 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab konsumen sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.  
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Bagian Kesatu  
Lingkungan Hidup  
Pasal 42 
Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan yang disyaratkan 
dalam peraturan pemndang- undangan di bidang lingkungan hidup.  
 
Bagian Kedua  
Keteknikan  
Pasal 43 
Keteknikan ketenagalistrikan terdiri atas:  
a. keselarnatan ketenagalistrikan; dan  
b. pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, 
dan infomatika.  
 
Pasal 44 
(1) Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan 

ketenagalistrikan.  
 

(2) Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pnda ayat (1) 
bertujuan untuk mewujudkan kondisi:  
a. andal dan aman bagi instalasi;  
b. aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya; dan  
c. rarnah lingkungan.   
 
(3) Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi:  
a. pemenuhan standardisasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;  
b. pengamanan instalasi tenaga listrik; dan  
c. pengamanan pemanfaat tenaga listrik.  
 
(4) Setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi.  
 
(5) Setiap peralatan dan pemanfaat tenaga listrik wajib mernenuhi ketentuan standar 
nasional Indonesia. 
 
(6) Setiap tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan wajib memiliki sertifikat 
kompetensi.  
 
(7) Ketentuan mengenai keselamatan ketenagalistrikan, sertifikat laik operasi, standar 
nasional Indonesia, dan sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
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PENYIDIKAN  
Pasal 47  
(1) Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri 

Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang 
ketenagalistrikan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan 
penyidikan tindak pidana di bidang ketenagalistrikan.  
 

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang: 
a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan 
dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;  
b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak 
pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;  
c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka 
dalam perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan; -  
d. menggeledah tempat yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana 
dalam 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 alat kegiatan usaha ketenagalistrikan yang 
digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti; -  
g. mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan 
pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan; dan  
h. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana di bidang ketenagalistrikan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan.  

 
(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

memberitahukan dimulainya penyidikan perkara pidana kepada Pejabat 
Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.  

 
(4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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SANKSI ADMINISTRATIF  
Pasal 48  
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam A Pasal 
16 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, Pasal 33 ayat (3), Pasal 
35, Pasal 37, Pasal42, atau Pasal45 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa: a. 
teguran tertulis; b. pembekuan kegiatan sementara; danlatau c. pencabutan izin 
usaha.  
 
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri, 

gubernur, atau bupati/waliko.ta sesuai dengan kewenangannya. (3) Ketentuan 
lebih lanjut mengenai ta+.a cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.  

 
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 54 
(1) Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik 

operasi sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 44 ayat (4) dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 5 (lima) tahun dart denda paling banyak Rp500.000.000,00 
(lima ratus juta rupiah).  
 

(2) Setiap orang yang memproduksi, mengedarkan, atau memper jualbelikan 
peralatan dan pemanfaat tenaga listrik yang tidak sesuai dengan standar nasional 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 44 ayat (5) dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak 
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).  

 
Pasal 55 
(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalarn Pasal49 sarnpai dengan 

Pasal 54 dilakukan oleh badan usaha, pidana dikenakan terhadap badan usaha 
dan/ atau pengurusnya.  

 
(2) Dalam ha1 pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap 

badan usaha, pidana yang dikenakan berupa denda maksimal ditambah 
sepertiganya 
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TAMBAHAN :- 
 

BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 
58/PUU/XII/2014 KATA PIDANA PENJARA PALING LAMA 5 TAHUN 
DIHAPUS SEHINGGA MENJADI : SETIAP ORANG YANG 
MENGOPERASIKAN INSTALASI TENAGA LISTRIK TANPA 
SERTIFIKAT LAIK OPERASI SEBAGAIMANA DIMAKSUD PASAL 44 
AYAT (4) DIPIDANA DENGAN DENDA PALING BANYAK RP. 
500.000.000 (LIMA RATUS JUTA RUPIAH) 


