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1. PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Sesuai dengan UU No. 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan bahwa
Pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga
listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata
serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
Untuk memastikan ketentuan regulasi dan kebijakan yang telah ditetapkan,
dilaksanakan dengan optimal, maka pemerintah melakukan pembinaan dan
pengawasan usaha penyediaan tenaga listrik yang diantaranya adalah dengan
melakukan pengawasan keteknikan di lapangan dan melakukan penelititian serta
evaluasi atas laporan pelaksaan usaha di bidang ketenagalistrikan. Dalam hal
pengawasan keteknikan, pemerintah dibantu oleh Inspektur Ketenagalistrikan.
Inspektur ketenagalistrikan memiliki tugas pokok yaitu melakukan inspeksi,
pengujian, penelaahan proses dan gejala berbagai aspek ketenagalistrikan,
mengembangkan metoda dan teknik inspeksi, melaporkan dan menyebarluaskan
hasil inspeksi. Untuk mendapatkan hasil kegiatan inspeksi yang optimal, maka perlu
disusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Inspeksi Instalasi Distribusi Tenaga Listrik
yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan inspeksi baik dalam
tahap persiapan, pelaksanaan dan pelaporan inspeksi.
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dan tujuan penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Inspeksi Instalasi
Distribusi Tenaga Listrik adalah sebagai berikut:
 Maksud Petunjuk Teknis Pelaksanaan Inspeksi Instalasi Distribusi Tenaga Listrik
ini adalah sebagai pedoman Inspektur Ketenagalistrikan dalam melaksanakan
kegiatan inspeksi ketenagalistrikan di Instalasi Distribusi Tanaga Listrik.
 Tujuan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Inspeksi Instalasi Distribusi Tenaga Listrik
ini adalah terlaksananya kegiatan inspeksi ketenagalistrikan yang profesional,
sistematis dan transparan sehingga terwujud Instalasi Distribusi Tenaga Listrik
yang andal, aman dan ramah lingkungan.
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2. STANDING OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) INSPEKSI
INSTALASI DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK
Standing Operational Procedure untuk kegiatan Inspeksi Proyek Pembangunan
dan Pemasangan Instalasi Distribusi Tenaga Listrik

Standing Operational Procedure untuk kegiatan Inspeksi Pengoperasian dan
Pemeliharaan Instalasi Distribusi Tenaga Listrik
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Standing Operational Procedure untuk kegiatan Inspeksi Gangguan, Kecelakaan
atau Kebakaran Akibat Listrik pada Instalasi Distribusi Tenaga Listrik

Standing Operational Procedure untuk kegiatan Inspeksi Indikasi Penggunaan
Tenaga Listrik yang Bukan Haknya pada Instalasi Distribusi Tenaga Listrik

3. REFERENSI REGULASI DAN STANDAR
Dalam pelaksanaan inspeksi Instalasi Distribusi Tenaga Listrik, ada beberapa
regulasi yang menjadi acuan Inspektur Ketenagalistrikan dalam melaksanakan
inspeksi, diantaranya sebagai berikut:
 Undang Undang Nomor 30 tahun 2007 tentang Energi
 Undang Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Lingkungan
 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan
Tenaga Listrik
 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga
Listrik
 Peraturan Menteri ESDM Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan
Usaha Ketenagalistrikan
 Peraturan Menteri ESDM Nomor 38 Tahun 2013 tentang Kompensasi Atas Tanah,
Bangunan dan Tanaman yang Berada di Bawah Ruang Bebas Saluran Udara
Tegangan Tinggi dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi
 Peraturan Menteri ESDM Nomor 05 Tahun 2014 tentang Tata Cara Akreditasi
dan Sertifikasi Ketenagalistrikan
 Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kualifikasi Jasa
Penunjang Tenaga Listrik
 Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2015 tentang Ruang bebas dan Jarak
Bebas Minimum pada Saluran Udara Tegangan Tinggi, Saluran Udara Tegangan
Ekstra Tinggi dan Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah untuk
Penyaluran Tenaga Listrik
 Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha
Ketenagalistrikan
 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 Tahun 2017 tentang Standardisasi
Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
Selain regulasi yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan inspeksi,
terdapat pula standar-standar teknis yang digunakan sebagai pedoman dalam
pemeriksaan Instalasi Distribusi Tenaga Listrik, diantaranya adalah:
 International Electrotechnical Commission (IEC) Standards
 Standar Nasional Indonesia (SNI)
 Standar Perusahaan Listrik Negara (SPLN)
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4. PERSIAPAN INSPEKSI INSTALASI DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK
4.1. PERSIAPAN ADMINISTRASI
Berdasarkan Standing Operational Procedure (SOP) pelaksanaan inspeksi Instalasi

Distribusi Tenaga Listrik, beberapa persiapan administrasi yang perlu dilaksanakan oleh
inspektur ketenagalistrikan adalah sebagai berikut:
a. Surat Tugas Inspeksi Instalasi Distribusi Tenaga Listrik

Catatan :
 Surat Tugas harus menggunakan KOP resmi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
yang diterbitkan oleh bagian Tata Usaha Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
 Surat Tugas harus bernomor dan bertanggal
 Surat

Tugas

harus

ditandatangani

Direktur

Teknik

dan

Lingkungan

Ketenagalistrikan
 Surat Tugas dikirimkan kepada pemilik instalasi melalui faximile maupun surat
elektronik
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b. Surat Pengantar Inspeksi Instalasi Distribusi Tenaga Listrik

Catatan :
 Surat

Pengantar

harus

menggunakan

KOP

resmi

Direktorat

Jenderal

Ketenagalistrikan yang diterbitkan oleh bagian Tata Usaha Direktorat Jenderal
Ketenagalistrikan
 Surat Pengantar harus bernomor dan bertanggal
 Surat

Pengantar

harus

ditandatangani

Direktur

Teknik

dan

Lingkungan

Ketenagalistrikan
 Surat Pengantar dikirimkan kepada pemilik instalasi melalui faximile maupun surat
elektronik

c. Peralatan Pemeriksaan Inspeksi Instalasi Distribusi Tenaga Listrik

Insulation Meter

Ampere Meter

Thermal Imager

Catatan :
 Sebelum menggunakan peralatan pemeriksaan, inspektur ketenagalistrikan harus
mengisi daftar peminjaman alat
 Inspektur ketenagalistrikan harus menjaga fungsi dan keamanan peralatan yang
dipinjam
 Setelah kegiatan inspeksi berakhir, peralatan harus dikembalikan sesuai dengan
kondisi semula dan mengisi daftar pengembalian alat

4.2. PERSIAPAN CHEKLIST
Selain persiapan administrasi, Inspektur Ketenagalistriksan juga harus menyiapkan
dokumen checklist pemeriksaan Instalasi Distribusi Tenaga Listrik sebagai sarana untuk
melaksanakan verifikasi administrasi dan visual di lapangan. Ada 2 (dua) jenis checklist
pemeriksaan, yaitu checklist pemeriksaan penerapan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) dan
checklist pemeriksaan teknis pada Instalasi Distribusi Tenaga Listrik.
Beberapa checklist pemeriksaan penerapan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) adalah
sebagai berikut:
a. Checklist penerapan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) Instalasi Distribusi Tenaga Listrik
Tenaga Listrik Tahap Perencanaan dan Pengawasan
No

Kriteria

1.

Perencanaan
instalasi
tenaga
listrik
dilakukan dengan Pra studi kelayakan
Pembangunan dan pemasangan instalasi
tenaga listrik memiliki dokumen gambar
instalasi
Pembangunan dan pemasangan instalasi
tenaga listrik memiliki dokumen perubahan
yang diperlukan di lapangan
Pembangunan dan pemasangan instalasi
tenaga listrik memiliki dokumen prosedur
pemasangan
Pembangunan dan pemasangan instalasi
tenaga listrik memiliki dokumen prosedur
pengujian
Pembangunan dan pemasangan instalasi
tenaga listrik memiliki dokumen prosedur
keselamatan
Pembangunan dan pemasangan instalasi
tenaga listrik memiliki dokumen jadwal
penyelesaian pekerjaan
Pembangunan dan pemasangan instalasi
tenaga listrik memiliki dokumen daftar
tenaga teknik pelaksana pekerjaan

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Hasil
Pemeriksaan
Ya
Tidak

Dokumen
Pendukung
Terlampir

Keterangan

No

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Kriteria
Pembangunan dan pemasangan instalasi
tenaga listrik memiliki dokumen struktur
organisasi yang menggambarkan jabatan,
fungsi dan tugas masing-masing tenaga
teknik
Peralatan instalasi penyediaan tenaga listrik
yang akan dibangun dan dipasang memiliki
sertifikat produk untuk Standar Nasional
Indonesia (SNI) yang diberlakukan wajib,
atau memenuhi ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Melaksanakan uji komisioning pengujian
individu peralatan instalasi tenaga listrik
untuk
memenuhi
spesifikasi
yang
dipersyaratkan dan diverifikasi oleh badan
usaha jasa konsultansi tenaga listrik dan
pemilik instalasi yang dituangkan dalam
dokumen hasil pengujian.
Melaksanakan uji komisioning pengujian
subsistem rangkaian peralatan instalasi
tenaga listrik untuk memenuhi spesifikasi
subsistem
yang
dipersyaratkan
dan
diverifikasi oleh badan usaha jasa
konsultansi tenaga listrik dan pemilik
instalasi yang dituangkan dalam dokumen
hasil pengujian.
Melaksanakan uji komisioning pengujian
sistem rangkaian subsistem instalasi tenaga
listrik
untuk
memenuhi
spesifikasi
subsistem
yang
dipersyaratkan
dan
diverifikasi oleh badan usaha jasa
konsultansi tenaga listrik dan pemilik yang
dituangkan dalam dokumen hasil pengujian
Instalasi tenaga listrik yang telah selesai
dibangun dan dipasang harus dilengkapi
dokumen dalam bahasa Indonesia dan/atau
bahasa Inggris pada daftar perlengkapan
peralatan dengan sarananya termasuk suku
cadang
Instalasi tenaga listrik yang telah selesai
dibangun dan dipasang harus dilengkapi
dokumen dalam bahasa Indonesia dan/atau
bahasa Inggris pada gambar perlengkapan
terpasang (asbuilt drawing)
Instalasi tenaga listrik yang telah selesai
dibangun dan dipasang harus dilengkapi
dokumen dalam bahasa Indonesia dan/atau

Hasil
Pemeriksaan
Ya
Tidak

Dokumen
Pendukung
Terlampir

Keterangan

No

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Kriteria
bahasa Inggris pada gambar perakitan
(assembly drawing)
Instalasi tenaga listrik yang telah selesai
dibangun dan dipasang harus dilengkapi
dokumen dalam bahasa Indonesia dan/atau
bahasa
Inggris
pada
laporan
uji
komisioning, pengujian pabrik dan laporan
lengkap (completion report)
Instalasi tenaga listrik yang telah selesai
dibangun dan dipasang harus dilengkapi
dokumen dalam bahasa Indonesia dan/atau
bahasa Inggris pada sertifikat laik operasi
Instalasi tenaga listrik yang telah selesai
dibangun dan dipasang harus dilengkapi
dokumen dalam bahasa Indonesia dan/atau
bahasa Inggris pada buku petunjuk
pengoperasian
Instalasi tenaga listrik yang telah selesai
dibangun dan dipasang harus dilengkapi
dokumen dalam bahasa Indonesia dan/atau
bahasa Inggris pada buku petunjuk
pemeliharaan
Pembangunan dan pemasangan instalasi
penyediaan tenaga listrik sebagaimana
dilakukan
oleh
badan
usaha
jasa
pembangunan dan pemasangan yang
memiliki izin usaha jasa penunjang tenaga
listrik sesuai dengan klasifikasi dan
kualifikasi yang dipersyaratkan
Badan usaha jasa pembangunan dan
pemasangan,
setelah
menyelesaikan
pekerjaan
menyerahkan
laporan
penyelesaian pekerjaan kepada pemilik
instalasi beserta dokumen yang dituangkan
dalam berita acara serah terima (Taking over
Certificate)
Badan usaha jasa pembangunan dan
pemasangan memberikan masa garansi
setelah instalasi penyediaan tenaga listrik
dinyatakan laik dioperasikan

Hasil
Pemeriksaan
Ya
Tidak

Dokumen
Pendukung
Terlampir

Keterangan

b. Checklist penerapan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) Instalasi Distribusi Tenaga Listrik
Tenaga Listrik Tahap Pemeriksaan dan Pengujian
No

Kriteria

1.

Pada Instalasi penyediaan tenaga listrik
dilakukan pemeriksaan, pengujian, dan
verifikasi untuk memastikan suatu instalasi
tenaga listrik telah berfungsi sebagaimana
kesesuaian persyaratan yang ditentukan dan
dinyatakan laik dioperasikan
Pemeriksaan dan pengujian wajib dilakukan
pada instalasi tenaga listrik yang telah
selesai dibangun dan dipasang, direkondisi,
dilakukan perubahan kapasitas, atau
direlokasi, untuk menjamin kesesuaian
dengan spesifikasi dan standar yang berlaku

2.

Hasil
Pemeriksaan
Ya
Tidak

Dokumen
Pendukung
Terlampir

Keterangan

c. Checklist penerapan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) Instalasi Distribusi Tenaga Listrik
Tenaga Listrik Tahap Pengoperasian
No

Kriteria

1.

Instalasi
penyediaan
tenaga
listrik
dioperasikan setelah memiliki Sertifikat Laik
Operasi
Pengoperasian instalasi penyediaan tenaga
listrik
memiliki
dokumen
daftar
perlengkapan peralatan dengan sarananya
termasuk suku cadang.
Pengoperasian instalasi penyediaan tenaga
listrik
memiliki
dokumen
gambar
perlengkapan terpasang (asbuilt drawing)
Pengoperasian instalasi penyediaan tenaga
listrik memiliki dokumen gambar perakitan
(assembly drawing)
Pengoperasian instalasi penyediaan tenaga
listrik memiliki dokumen laporan uji
komisioning, pengujian pabrik dan laporan
lengkap (completion report)
Pengoperasian instalasi penyediaan tenaga
listrik
memiliki
buku
petunjuk
pengoperasian
Pengoperasian instalasi penyediaan tenaga
listrik
memiliki
buku
petunjuk
pemeliharaan
Pengoperasian instalasi penyediaan tenaga
listrik
memiliki
Prosedur
Standar

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Hasil
Pemeriksaan
Ya
Tidak

Dokumen
Pendukung
Terlampir

Keterangan

No

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Kriteria

Hasil
Pemeriksaan
Ya
Tidak

Dokumen
Pendukung
Terlampir

Keterangan

Pengoperasian (SOP) yang ditetapkan oleh
pemilik instalasi
Pemilik instalasi penyediaan tenaga listrik
harus menyusun pola operasi agar dapat
dilaksanakan pengoperasian secara aman,
andal dan ramah lingkungan sesuai
pedoman yang dipersyaratkan
Pola pengoperasian memenuhi ketentuan
aturan jaringan transmisi dan distribusi
untuk menjaga keandalan sistem kelistrikan
Pemilik instalasi penyediaan tenaga listrik
harus memiliki struktur organisasi untuk
pengoperasian instalasi tenaga listrik
Struktur
organisasi
menggambarkan
jabatan, fungsi dan tugas masing-masing
tenaga teknik
Tenaga
teknik
memiliki
sertifikat
kompetensi tenaga teknik sesuai dengan
klasifikasi
level
kompetensi
yang
dipersyaratkan
Pengoperasian instalasi penyediaan tenaga
listrik dapat dilakukan oleh badan usaha
jasa pengoperasian instalasi tenaga listrik
yang memiliki izin usaha jasa penunjang
tenaga listrik sesuai kualifikasi dan
klasifikasi yang dipersyaratkan

d. Checklist penerapan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) Instalasi Distribusi Tenaga Listrik
Tenaga Listrik Tahap Pemeliharaan
No

Kriteria

1.

Pemeliharaan instalasi tenaga listrik dapat
mempertahankan kondisi operasi secara
optimum
yang
meliputi
kegiatan
pemeriksaan, perawatan, perbaikan dan uji
ulang
Pemeliharaan instalasi tenaga listrik
dilaksanakan
berdasarkan
pedoman
pemeliharaan yang ditetapkan oleh pemilik
instalasi dengan memperhatikan ketentuan,
prosedur, dan standar
Pelaksanaan pemeliharaan instalasi tenaga
listrik harus dilakukan oleh tenaga teknik
yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai
level kompetensi yang dipersyaratkan

2.

3.

Hasil
Pemeriksaan
Ya
Tidak

Dokumen
Pendukung
Terlampir

Keterangan

No

Kriteria

4.

Pemeliharaan instalasi penyediaan tenaga
listrik dapat dilakukan oleh badan usaha
jasa pemeliharaan instalasi tenaga listrik
yang memiliki izin usaha jasa penunjang
tenaga listrik sesuai kualifikasi dan
klasifikasi yang dipersyaratkan
Pemeliharaan instalasi tenaga listrik dapat
mempertahankan kondisi operasi secara
optimum
yang
meliputi
kegiatan
pemeriksaan, perawatan, perbaikan dan uji
ulang

5.

Hasil
Pemeriksaan
Ya
Tidak

Dokumen
Pendukung
Terlampir

Keterangan

Sedangkan untuk pemeriksaan teknis pada Instalasi Distribusi Tenaga Listrik, checklist
pemeriksaan dikelompokkan berdasarkan jenis Instalasi Distribusi Tenaga Listrik yang
diinspkesi dengan rincian sebagai berikut:
a. Checklist pemeriksaan teknis Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) dan Saluran
Udara Tegangan Rendah (SUTR)
No

Parameter Pemeriksaan

1.

Pemeriksaan Dokumen
a. spesifikasi teknik peralatan utama (penghantar,
tiang, isolator, FCO, Arrester, LBS/ABSW, recloser,
sectionalizer)
b. gambar diagram satu garis (single line diagram)
c. gambar rute jaringan dengan sistem pentanahan
d. hasil uji pabrik kabel dan sertifikat produk
Pemeriksaan Kesusuaian Desain
a. konstruksi
b. sistem pembumian
c. jarak bebas (clearance distance)
d. jarak rambat (creepage distance)
Pemeriksaan Visual
a. tiang
b. pemasangan aksesoris tiang
c. penghantar
d. arrester
e. andongan
f. jarak bebas
g. pembumian peralatan
Evaluasi Hasil Uji Komisioning
a. pengukuran tahanan isolasi jaringan distribusi
b. pengujian fungsi peralatan switching
c. pengujian fungsi peralatan proteksi dan kontrol

2.

3.

4.

Standar

Hasil
Pemeriksaan

b. Checklist pemeriksaan teknis Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM) dan Saluran
Kabel Tegangan Rendah (SKTR)
No

Parameter Pemeriksaan

1.

Pemeriksaan Dokumen
a. spesifikasi teknik kabel
b. gambar diagram satu garis (single line diagram)
c. gambar rute jaringan dengan sistem pentanahan
d. hasil uji pabrik kabel dan sertifikat produk
Pemeriksaan Kesusuaian Desain
a. konstruksi
b. sistem pembumian
Pemeriksaan Visual
a. terminasi kabel
b. perlengkapan K2
c. pembumian peralatan
d. tanda jalur kabel
e. tanda jointing kabel
Evaluasi Hasil Uji Komisioning
a. pengukuran tahanan isolasi
b. penanaman kabel tanah
c. jointing kabel
d. sertifikat / daftar pengalaman pelaksana pekerjaan
jointing

2.

3.

4.

Standar

Hasil
Pemeriksaan

c. Checklist pemeriksaan teknis Gardu Distribusi Pasangan Luar
No

Parameter Pemeriksaan

1.

Pemeriksaan Dokumen
a. spesifikasi teknik peralatan utama (transformator,
tiang, FCO, Arrester, PHB TR)
b. gambar diagram satu garis (single line diagram) dan
sistem pentanahannya
c. hasil uji pabrik dan sertifikat produk
Pemeriksaan Kesusuaian Desain
a. konstruksi
b. sistem pembumian
c. pengaman elektrik
d. pengaman mekanik
e. jarak bebas (clearance distance)
Pemeriksaan Visual
a. fisik dan papan nama peralatan utama
b. pemasangan peralatan utama dan perlengkapannya
c. perlengkapan K2

2.

3.

Standar

Hasil
Pemeriksaan

No

Parameter Pemeriksaan

4.

d. pembumian peralatan
e. kunci PHB TR
f. fisik dan papan nama peralatan utama
Evaluasi Hasil Uji Komisioning
a. pengukuran tahanan isolasi
b. pengukuran tahanan pembumian transformator,
Arrester, PHB TR

Standar

Hasil
Pemeriksaan

d. Checklist pemeriksaan teknis Gardu Distribusi Pasangan Dalam
No

Parameter Pemeriksaan

1.

Pemeriksaan Dokumen
a. spesifikasi teknik peralatan utama (PHB TM, kabel
TM, transformator, PHB TR)
b. gambar diagram satu garis (single line diagram) dan
sistem pentanahannya
c. hasil uji pabrik peralatan utama dan sertifikat
produk
Pemeriksaan Kesusuaian Desain
a. konstruksi
b. sistem pembumian
c. pengaman elektrik
d. pengaman mekanik
e. jarak bebas (clearance distance)
Pemeriksaan Visual
a. fisik dan papan nama peralatan utama
b. pemasangan peralatan utama dan perlengkapannya
c. perlengkapan K2
d. pembumian peralatan
e. kunci gardu
Evaluasi Hasil Uji Komisioning
a. pengukuran tahanan isolasi peralatan utama
b. pengukuran tahanan pembumian
c. pengujian fungsi peralatan proteksi dan kontrol

2.

3.

4.

Standar

Hasil
Pemeriksaan

e. Checklist pemeriksaan teknis Peralatan Hubung Bagi Tegangan Menengah
No

Parameter Pemeriksaan

1.

Pemeriksaan Dokumen
a. spesifikasi teknik peralatan utama (PHB TM,
transformator pemakaian sendiri)
b. gambar diagram satu garis (single line diagram) dan
sistem pentanahannya

Standar

Hasil
Pemeriksaan

No

Parameter Pemeriksaan

Standar

Hasil
Pemeriksaan

c.
2.

3.

4.

hasil uji pabrik peralatan utama dan sertifikat
produk
Pemeriksaan Kesusuaian Desain
a. konstruksi
b. sistem pembumian
c. pengaman elektrik
d. pengaman mekanik
Pemeriksaan Visual
a. fisik dan papan nama peralatan utama
b. pemasangan peralatan utama dan perlengkapannya
c. perlengkapan K2
d. pembumian peralatan
e. kunci gardu
Evaluasi Hasil Uji Komisioning
a. Pengujian karakteristik
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Pengukuran tahanan pembumian
Pengujian fungsi kontrol
Pengujian interlock
Pengujian fungsi proteksi
Pengujian fungsi catu daya AC dan DC
Pengujian urutan fasa
Pengujian karakteristik

Kedua jenis checklist tersebut di atas harus dibawa pada saat kegiatan inspeksi
dilaksanakan dan diisi oleh Inspektur Ketenagalistrikan berdasarkan fakta lapangan yang
ditemukan.

5. PELAKSANAAN INSPEKSI INSTALASI DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK
Kegiatan inspeksi Instalasi Distribusi Tenaga Listrik dilaksanakan oleh Tim Inspektur
Ketenagalistrikan yang terdiri dari 2 s.d. 4 orang Inspektur Ketenagalistrikan. Kegiatan
inspeksi dilaksanakan selama 2 s.d. 4 hari tergantung dari lokasi Instalasi Pembangit Tenaga
Listrik dan tingkat kerumitan inspeksi.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Inspektur Ketenagalistrikan saat kegiatan
inspeksi Instalasi Distribusi Tenaga Listrik berlangsung adalah sebagai berikut:
a. Inspektur

Ketenagalistrikan

harus

selalu

menggunakan

atribut

Inspektur

Ketenagalistrikan (rompi dan safety shoes)
b. Inspektur Ketenagalistrikan harus menaati peraturan yang berlaku di wilayah Instalasi
Distribusi Tenaga Listrik
c. Inspektur Ketenagalistrikan harus bertindak secara profesional dan transparan dalam
kegiatan inspeksi
Langkah-langkah yang harus dilaksanakan oleh Inspektur Ketenagalistrikan dalam
pelaksanaan inspeksi adalah sebagai berikut:
a. Melakukan wawancara dengan pemilik Instalasi Distribusi Tenaga Listrik
b. Melakukan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan visual berdasarkan checklist
pemeriksaan penerapan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) dan checklist pemeriksaan
teknis
c. Mendokumentasikan kegiatan pemeriksaan penerapan Keselamatan Ketenagalistrikan
(K2) dan pemeriksaan teknis
d. Melakukan klarifikasi kepada pemilik Instalasi Distribusi Tenaga Listrik apabila
ditemukan ketidaksesuain berdasarkan hasil pemeriksaan
e. Membuat risalah inspeksi yang berisi hasil pemeriksaan yang disepakati oleh Tim
Inspektur Ketenagalistrikan dan pemilik Instalasi Distribusi Tenaga Listrik

17 | P a g e

6. PELAPORAN INSPEKSI INSTALASI DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK
Setelah kegiatan inspeksi Instalasi Distribusi Tenaga Listrik selesai dilaksanakan, Tim
Inspektur Ketenagalistrikan harus melaporkan hasil inspeksi yang telah dilaksanakan dengan
ketentuan sebagai berikut:
a. Tim Inspektur Ketenagalistrikan harus mengunggah dokumen risalah inspeksi Instalasi
Distribusi Tenaga Listrik pada website Sistem Informasi Inspektur Ketenagalistrikan
(www.inspektur.djk.esdm.go.id) sesuai dengan akun masing-masing Inspektur
Ketenagalistrikan maksimal pada hari terakhir inspeksi dilaksanakan
b. Tim Inspektur Ketenagalistrikan harus menyampaikan hasil kegiatan inspeksi kepada
Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan melalui Nota Dinas Atasan
c. Apabila berdasarkan poin (b), Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan
menghendaki adanya rekomendasi untuk pemilik Instalasi Distribusi Tenaga Listrik,
meka Tim Inspektur Ketenagalistrikan harus menyusun rekomendasi kepada pemilik
Instalasi Distribusi Tenaga Listrik sesuai arahan Direktur Teknik dan Lingkungan
Ketenagalistrikan
d. Tim Inspektur Ketenagalistrikan harus menyusun Laporan Inspeksi Distribusi Tenaga
Listrik dengan format terlampir dan mengunggah laporan tersebut pada website Sistem
Informasi Inspektur Ketenagalistrikan (www.inspektur.djk.esdm.go.id) sesuai dengan
akun masing-masing Inspektur Ketenagalistrikan maksimal 3 (tiga) hari kerja setelah
inspeksi dilaksanakan

18 | P a g e

