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1. Menuju Layanan SLO

Bagi SLO Baru atau SLO Perpanjangan/Perubahan dari system slodjk.esdm.go.id

Lakukan Login Akun pengguna melalui https://siujang.esdm.go.id/Pelayanan-Perizinan 

Inputkan No identitas
pada NIDI dan NIDI maka
seluruh data pada NIDI 
akan tertarik untuk
mengisi persyaratan
permohonan SLO

Pilih Tipe Layanan SLO sesuai kondisi
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Syarat Permohonan SLO 

a. izin usaha penyediaan tenaga listrik kepentingan umum, izin usaha
penyediaan tenaga listrik kepentingan sendiri, atau identitas pemilik
instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan instalasi
pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah;

b. Lokasi instalasi yang dilengkapi dengan titik koordinat;
c. jenis dan kapasitas instalasi;
d. gambar instalasi dan tata letak yang dikeluarkan oleh badan

usaha jasa konsultansi tenaga listrik yang memiliki perizinan
berusaha jasa penunjang tenaga listrik dan/atau badan usaha
jasa pembangunan dan pemasangan yang memiliki izin usaha
perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik

e. diagram satu garis yang dikeluarkan oleh badan usaha jasa
konsultansi tenaga listrik yang memiliki perizinan berusaha
jasa penunjang tenaga listrik dan/atau badan usaha jasa
pembangunan dan pemasangan yang memiliki izin usaha
perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik;

f. spesifikasi peralatan utama instalasi; dan
g. standar yang digunakan

*Instalasi Non Tegangan Rendah *Instalasi Tegangan Rendah
a. identitas pemilik instalasi pemanfaatan tenaga listrik

tegangan rendah; 
b. Lokasi instalasi yang dilengkapi dengan titik koordinat;
c. jenis dan kapasitas instalasi;
d. gambar instalasi dan/atau diagram satu garis; dan
e. peralatan yang dipasang. 

*Sesuai Permen ESDM No 05 Tahun 2021, Permen ESDM N0 12 Tahun 2021
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2. Memilih Pelaksana dan Waktu Pelaksanaan
Isikan tanggal dengan klik tombol
tersebut. Tanggal yang diisi adalah sebagai
informasi keinginan dari pemohon terkait
waktu layanan

Dapatkan info no kontak dari LIT dan pilih LIT 
sesuai dengan keinginan

Centang box tersebut untuk mengirimkan
permohonan pelaksanaan pekerjaan ke akun badan
usaha LIT yang dipilih

Setelah Mengirim Permohonan atau Sebelum Mengirim
Permohonan Ke LIT, lakukan komunikasi dan penyelesaian
perjanjian kerja dan yang terkait dengan administrasi lainnya
(pembayaran jasa, dll) diluar dari sistem SIUJANG GATRIK

Pemohon bisa menyesuaikan
dengan lokasi yang 
diinginkan
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3. Memantau Pelaksanaan Pekerjaan LIT

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

No Agenda ini
digunakan
untuk proses 
tracking
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4. SLO Terbit & Cetak SLO
Pada Bagian yang sama pada angka 3 yaitu Daftar Permohonan scroll kebawah maka akan ada Permohonan yang yang Selesai di Proses 

Pemohon juga dapat mengecek rancangan dari SLO yang akan terbit serta segala detail dari hasil pemeriksaan dan pengujian
Pemohon dapat mengecek bahwa SLO sudah tercetak Oleh LIT
Pemohon akan mendapatkan SLO hasil cetakan dari LIT
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5. Permohonan SLO Dikembalikan

Pemohon Akan menerima pengembalian SLO Jika dari hasil pemeriksaan LIT menunjukkan hasil:
1. Persyaratan Permohonan SLO yang tercantum pada NIDI kurang lengkap
2. Informasi yang tercantum pada NIDI tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan
3. Perlunya perbaikan instalasi agar instalasi tenaga listrik memenuhi persyaratan atau standar keselamatan

ketenagalistrikan yang berlaku

Maka yang dilakukan Melalui Akun Pemohon Adalah:
1. Melakukan perubahan NIDI (baca pada Cara Memesan Instalatir Atau Kontraktor Listrik)
2. Ajukan ulang kembali pada bagian Permohonan SLO yang dikembalikan jika semua kekurangan telah dipenuhi


