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1. MEMBUAT AKUN DI SIUJANG

Bagi yang belum memiliki Akun Silahkan Untuk Membuat Akun

Klik tombol “Daftar”

Login Melalui
https://siujang.esdm.go.id/
Pelayanan-Perizinan

Pilih Tipe Identitas, Jika berbentuk Badan Usaha
Pastikan NPWP yang diinputkan benar. Nama badan
usaha akan sama dengan nama pada NPWP

Lakukan pengesetan password.
Kemudian login kembali dengan
password yang telah diset

Isikan semua isian dan pastikan email yang
diinputkan adalah email yang benar.
Email yang diiputkan akan menjadi alamat
pengiriman pesan aktivasi serta menjadi
Username dari akun yang didaftarkan

Link aktivasi akan dikirimkan ke
email.
Silahkan cek pada bagian INBOX atau
SPAM jika pada bagian INBOX tidak
ada.
Catatan : Email dengan domain
@gmail.com atau @yahoo.com lebih
mudah untuk menerima pesan
aktivasi
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2. Pilih Layanan Pembangunan dan Pemasangan

Pilih Tipe Layanan :
1. Jika Instalasi merupakan instalasi yang akan dibangun
maka pilihlah tipe layanan “Instalasi Baru”
2. Jika Instalasi sebelumnya telah memiliki Nomor
Identitas Instalasi (NIDI) dan akan melakukan
perubahan Instalasi atau Revisi NIDI maka pilihlah
tipe layanan “Perubahan Instalasi”
3. Jika Instalasi merupakan instalasi yang sudah
terpasang oleh instalatir tidak resmi atau tidak
diketahui instalatirnya maka pilihlah tipe layanan
“Supervisi”
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3. Isikan Identitas Pemohon / Pemilik Instalasi dan Nama Instalasi

Nama Instalasi ini diisi sesuai dengan jenis instalasi.
Untuk SLO non TR nama instalasi ini akan menjadi acuan
pada isian dari SLO yang tercetak.

Isian Identitas Pemohoan / Pemilik Instalasi ini akan
tercantum pada penerbitan NIDI hingga proses SLO,
sehingga pastikan pengisian benar.
Jika Nama dari Pemohon/pemilik sama dengan nama saat
pendaftaran akun maka silhakn untuk centang pada
bagian check box “Sama Dengan Data Akun”
Jika Nama dari Pemohon/pemilik berbeda dengan nama
dari Akun maka lakukan pengisian secara langsung.
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4. Isikan Alamat Lokasi Instalasi

Isikan provinsi, kabupaten, kecamatan,
kelurahan sesuai dengan pilihan yang
tersedia dan alamt instalasi untuk detail
dari lokasi instalasi

Pastikan browser ataupun perangkat yang digunakan mengizinkan
pengambilan lokasi secara automatis. Isian koordinat Latitude dan
Longitude akan secara otomatis mengambil dari perangkat. Akan tetapi
jika perangkat tidak berada di lokasi maka pemohon dapat mengubah
titik koordinat sesuai dengan kondisi dengan mengklik tombol “Ubah
Koordinat” dan memasukkan angka Latitude dan Longitude secara
manual. Angka Latitude dan Longitude tersebut dapat diperoleh dari
google map sesuai titik lokasi dari instalasi
Catatan: bagi instalasi saluran tenaga listrik (transmisi/distribusi) cukup
masukkan 1 titik koordinat dari mulainya atau bagian dari
saluran tenaga listrik
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5. Jenis Instalasi

Pilih satu jenis instalasi tersebut, setelah memilih maka akan muncul Bidang, Sub Bidang dan Jenis Instalasi

Isilah Isian lain sesuai dengan kondisi instalasi dan pilihan yang tersedia
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6. Memilih Pelaksana dan Waktu Pelaksanaan
Isikan tanggal dengan klik tombol
tersebut. Tanggal yang diisi adalah sebagai
informasi keinginan dari pemohon terkait
waktu layanan

Centang box tersebut untuk mengirimkan
permohonan pelaksanaan pekerjaan ke akun badan
usaha yang dipilih
Setelah Mengirim Permohonan atau Sebelum Mengirim
Permohonan Ke Instalatir, lakukan komunikasi dan penyelesaian
perjanjian kerja dan yang terkait dengan administrasi lainnya
(pembayaran barang & jasa, dll) diluar dari sistem SIUJANG
GATRIK

Dapatkan info no kontak dari instalatir dan
pilih instalatir sesuai dengan keinginan
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7. Memantau Pelaksanaan Pekerjaan

No Agenda ini
digunakan
untuk proses
tracking

Pada bagian ini pemohon dapat memantau proses pelaksanaan
kerja dan pelaporan pekerjaan dari Instalatir
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NIDI

Nomor Identitas Instalasi
Tenaga Listrik
adalah nomor yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal untuk
Instalasi Tenaga Listrik yang telah selesai dipasang dan/atau
dibangun oleh pelaku usaha jasa pembangunan dan pemasangan
Instalasi Tenaga Listrik dan/atau pelaku usaha penyediaan tenaga
listrik yang memiliki perizinan berusaha di bidang ketenagalistrikan

8. NIDI Terbit dan Cetak NIDI
Pada Bagian yang sama pada angka 7 yaitu Daftar Permohonan scroll kebawah maka akan ada Permohonan yang yang Selesai di Proses

Klik bagian ini

Pemohon dapat mencetak sendiri NIDI dari instalasi dan dapat menjadi Dokumen
Pribadi dari Pemohon yang kemudian digunakan nantinya untuk proses SLO
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9. Perubahan Instalasi
Jika Instalasi yang sudah Memiliki NIDI mengalami perubahan atau ingin merivisi data yang ada di dalam maka
Pemohon/Pemilik Instalasi dapat melakukan Permohonan “Perubahan Instalasi

Masukkan No Identitas yang digunakan saat pendaftaran NIDI serta NIDI.
Jika data sesuai maka seluruh data dari NIDI sebelumnya akan tertarik dan lakukan revisi data permohonan jika ada
revisi pada data dasar dari permohonan. Data terkait detail pelaporan instalasi dilakukan revisi oleh Instalatir yang
ditunjuk dengan mengulang alur pada angka “3” sampai dengan cetak pada angka “8”.
Pada saat revisi instalasi, badan usaha instalatir tidak perlu lagi melakukan tagging lokasi instalasi untuk membuka
Laporan Hasil Pembangunan dan Pemasangan (LHPP)

11

